
Bezpečnostná obuv
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 uvex climazone
Inovatívna regulácia klimatického komfortu

Na účinné zlepšenie klimatického komfortu v pracov-
nom ochrannom vybavení je potrebné analyzovať všetky 
relevantné klimatické faktory a preskúmať a pochopiť ich 
pôsobenie.

Spoločnosť uvex sa preto už dlhodobo zaoberá témou 
klimatických vlastností. V spolupráci s renomovanými 
inštitútmi, ako napr. PFI (Prüf- und Forschungsinstitut 
Pirmasens e. V.), Vysokou odbornou školou Kaiserslautern 
alebo Hohensteiner Instituten sa podarilo vyvinúť skúšobné 
metódy a zariadenia, ktoré po prvýkrát umožnili komplexné 
a fundované meranie klimatických vlastností.

Veľmi teplé alebo chladné nohy, nepríjemné pocity pre 
intenzívne potenie – práve pri bezpečnostnej obuvi zohráva 
regulovanie klimatického prostredia veľmi dôležitú úlohu.

Pocit pohodlia vďaka uvex climazone
•  regulácia individuálne telesnej teploty
• práca s trvalým pocitom komfortu
• dlhšie trvajúci kvalitný pracovný výkon
•  optimálny komfort nosenia v každej situácii 

Pri intenzívnej telesnej námahe vytvoria nohy v 
obuvi za jeden deň toľko potu, že by naplnil jeden 
celý pohár. Vďaka technológii uvex climazone sa 
celé toto množstvo odvedie.

Výskumný a 
technologický partner

uvex climazone je inovatívna technológia 
regulácie klimatického komfortu celého tela. 
Spoločnosti uvex spojením svojich odborných 
znalostí v oblasti výskumu, produktového 
vývoja a používania inteligentných materiálov 
a výrobných technológií vytvorila jedinečný 
systém produktov s optimalizovaným klimatic-
kým komfortom.

Všetky produkty vybavené touto inovatívnou reguláciou 
klimatických vlastností sú v tomto katalógu označené 
symbolom uvex climazone.

VÝSKUM A
VÝVOJ

PORADENSTVO

MATERIÁLY VÝROBA

KONCEPCIE PRODUKTOV
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 uvex
Otočné zapínanie BOA®. Lanká. Vedenie lanka.

Systém Boa® Fit.
Systém Boa® Fit poskytuje špičkovo prepracované ergo-
nomické riešenia dokonale prispôsobené danej oblasti 
použitia obuvi, ktoré sa používajú v rozličných kategóriách 
(šport, bezpečnosť práce, ako aj v lekárskej oblasti). Skladá 
sa z presne nastaviteľného ľahkého otočného zapínania, 
no aj napriek tomu pevného lanka a vedenia lanka s nízkym 
trením. Každá jedinečná konfi gurácia optimálne formuje 
ergonomický tvar produktu a je navyše aj bezpečná, rýchla, 
prispôsobiteľná, robustná a krytá zárukou Boa. 

Otočné zapínania Zaručujú absolútne presný ergonomický 
tvar a umožňujú bleskové uvoľnenie obuvi. 

Ľahké lanka, pevné a dokonale prispôsobené na príslušnú 
oblasť použitia. Poskytujú maximálny výkon aj komfort. 

Vedenie lanka Vedenie lanka s nízkym trením vždy posky-
tujú ľahko nastaviteľný uzáver. 

Výhody systému Boa®.
Dokonalý ergonomický tvar aj výkon.
Poskytuje perfektný ergonomický tvar, aby ste sa celý deň 
cítili pohodlne. Aj malé nastavenia je možné vykonať priamo 
počas práce a to jednoducho a rýchlo, aby ste sa mohli 
plne sústrediť na svoje úlohy.

Pocit istoty v každej situácii.
Systém Boa® Fit je odolný proti ľadu, nečistotám a oleju 
a funguje spoľahlivo, aby ste sa mohli stále sústrediť a 
koncentrovať na prácu – a nemusíte si pritom dávať dole 
rukavice. 

Bezpečné riešenie.
Presne vyhotovené lanká systému Boa® sú ukryté vo vnútri 
otočného zapínania, a preto sa nemôžu o nič zachytiť ani 
samovoľne uvoľniť.

Vydrží celý život.
Odolnosť nie je u nás iba prázdnym sľubom. Naše špeciálne 
vyvinuté otočné zapínania a lanká boli testované v tých 
najnáročnejších podmienkach. 

Pripravení na život s Boa®.
Na otočné zapínania a lanká Boa sa poskytuje záruka na celú dobu životnosti produktu, na ktorom sú použité. 

Princíp fungovania.

Na zaistenie zatlačte Na zatiahnutie otočte Na uvoľnenie potiahnite

Modely vybavené systémom Boa® Fit sú uvedené 
na stranách 364, 373, 391, 393, 406, 417.

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

Webová stránka
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Nová kolekcia obuvi uvex 1 G2 je nasledujúcou generáciou úspešného radu uvex 1 
Dvojvrstvová podošva uvex i-PUREnrj je vyrobená z moder-
ného polyuretánu novej generácie. Medzipodrážka dokáže 
absorbovať energiu až 40,8 joulov, čiže o 100 % prekonáva 
normou predpísané hodnoty a súčasne pritom poskytuje 
spätné získavanie energie takmer 66 % na päte* a 59 % v 
prednej oblasti chodidla*. 

Profi l podošvy bol špeciálne navrhnutý na prácu na prie-
myselných podlahách, je tvarovaný podľa najnovších 
biomechanických poznatkov a má najlepšie protišmykové 
vlastnosti. Vďaka všetkým týmto prednostiam v kombinácii 
s osvedčenou koncepciou sáry dosahuje vysoký index RI s 
hodnotou 4,03.

Merateľne vyšší komfort pri ochrane chodidiel
uvex i-gonomics prináša úplne novú defi níciu komfortu nosenia: Systém inovatívnych produktov vás presvedčí ergonomic-
kým tvarom, nízkou hmotnosťou a ideálnymi teplotnými a ventilačnými vlastnosťami. Pri bezpečnostnej obuvi to znamená 
príjemné nosenie a optimálnu pohyblivosť – vďaka tomu môžete aj v extrémnych podmienkach vždy dosiahnuť maximálny 
výkon.

uvex 1 G2

* Skúšobná správa N°: L190714889 CTC Lyon – 22.08.2019

uvex i-gonomics
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Výpočet indexu zníženia únavy:
Index zníženia únavy sa vypočítava z priemernej 
hodnoty troch indexových hodnôt (IW) pre para-
metre force (sila), weight (hmotnosť) a clima (klíma) 
– a má rozsah od 0 (= zlé) do 5 (= optimálne).

Ďalšie informácie 
o uvex i-gonomics 
Produktový systém.

Meracia metóda:
Absorpcia energie v oblasti päty 

Výsledok merania:
Absorpcia energie = 40,8 J (IW 4,2)

Nižšie zaťaženie, 
príjemné chodenie a státie

Meracia metóda:
Meranie mikroklímy v obuvi

Výsledok merania:
Absolútna vlhkosť = 
20,23 g/kg vzduchu (IW 4,9)

Menej potenia, 
menej intenzívny pocit vlhkosti

Meracia metóda:
Odváženie obuvi

Výsledok merania:
Hmotnosť produktu = 510 g (IW 3,0)

Pocit ľahkosti pri nosení, 
nižšia únava

4,03
Index 
   zníženia únavy

Sila 4,2 

Klíma 4,9

Hmotnosť 3,0 

0
600 g

5
450 g

3,0

0
20 J

5
45 J

4,2

0
40 g/kg

5
20 g/kg

4,9
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Bezpečnostná obuv
Oblasti použitia ľahké · stredne náročné · náročné

Medzi ľahké spôsoby použitia patria 
všetky oblasti, pri ktorých sa práce 
vykonávajú prevažne v interiéri a pri 
ktorých nie sú kladené vysoké nároky 
na fyzikálne vlastnosti podošvy. Patria 
medzi ne napr. montážne pracoviská, 
ako aj skladovacie a logistické pre-
vádzky. 

Pri stredne náročných oblastiach pou-
žitia ide zväčša o striedavé používanie 
v interiéri a v exteriéri a na robustnosť 
podošvy sú už kladené oveľa vyššie 
požiadavky. Typickými používateľmi sú 
remeselníci, zamestnávatelia vo verej-
nom sektore a chemický priemysel. 

Pri náročných oblastiach použitia sú na 
obuv, jej životnosť aj stabilitu kladené 
rozsiahle požiadavky pôsobením exter-
ných vplyvov. Medzi tieto oblasti patria 
najmä ťažké strojárstvo a stavebný prie-
mysel, a to najmä pozemné a podzemné 
staviteľstvo.

Ľahké
oblasti použitia

Stredne náročné
oblasti použitia

Náročné
oblasti použitia
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Bezpečnostná obuv
Prehľad piktogramov

uvex climazone je inovatívna technológia regulácie klimatického komfortu celého tela. 
Spoločnosti uvex sa spojením odborných znalostí v oblasti výskumu, produktového vývoja a 
používania inteligentných materiálov a výrobných technológií podarilo vytvoriť jedinečný sys-
tém produktov, ako napr. rad bezpečnostnej obuvi s optimalizovaným klimatickým komfortom. 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené na str. 342. 

ESD označuje kontrolované odvádzanie elektrostatickej energie, ktorá môže pri nekontrolo-
vanom vybití poškodiť elektronické komponenty alebo spôsobiť výbuch. Bezpečnostná obuv 
označená symbolom ESD spĺňa technické špecifi kácie ESD so zvodovým odporom nižším 
ako 35 megaohmov. Podrobné vysvetlenie je uvedené na str. 350.

Niektoré materiály, ako sú silikóny, zmäkčovadlá a podobné látky, môžu obmedzovať priľnavosť 
lakov na povrchoch. Materiály podrážok na takto označenej obuvi boli náležitým spôsobom 
preskúšané a schválené automobilovým priemyslom. 

Systém Boa® Fit poskytuje špičkovo prepracované ergonomické riešenia dokonale 
prispôsobené danej oblasti použitia obuvi, ktoré sa používajú v rozličných kategóriách (šport, 
bezpečnosť práce, ako aj v lekárskej oblasti). Podrobné vysvetlenie je uvedené na str. 343.

uvex construction
Hodí sa predovšetkým na používanie v stavebníctve.

Systém uvex xenova®

Systém uvex xenova® je výkonný bezpečnostný nekovový systém slúžiaci na ochranu 
chodidla v bezpečnostnej obuvi. 
Ochranný kryt špičky uvex xenova® najnovšej generácie: Nekovová špička dokonale sedí na 
nohe a nespôsobuje otlaky. To zaručuje výnimočné pohodlie pri nosení najmä počas prác na 
kolenách a pri nárazoch do prekážok. 
Medzipodrážka uvex xenova® odolná proti prieniku: Nekovová, ohybná medzipodrážka xenova® 
odolná proti prieniku svojou šírkou dokonale dosadá na stielku. Vďaka tomu pokrýva 100 % 
povrchu chodidla, nepôsobí ako chladivý tepelný most, a tým zvyšuje komfort pri nosení. 

uvex medicare
Symbolom uvex medicare je označená bezpečnostná obuv, ktorá je certifi kovaná na ortope-
dické úpravy a úpravy obuvi podľa smernice 112-191 nemeckého úradu DGUV alebo rakúskej 
normy ÖNORM Z 1259.

Dámske a pánske anatomické kopytá obuvi uvex
Na zabezpečenie dokonalého tvaru pre ženy aj mužov nosiacich bezpečnostnú obuv je 
potrebné zohľadniť špecifi cké požiadavky dámskych a pánskych chodidiel. Bezpečnostná 
obuv označená týmito symbolmi bola vyhotovená na dámskych anatomických kopytách 
veľkosti 35 až 40.
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Označenie na obuvi

Bezpečnostná obuv
Normy · Označenia

Základné a dodatočné požiadavky na napr. koženú obuv Bezpečnostná obuv
EN ISO 20345

Bezpečnostná obuv
EN ISO 20347

Základné požiadavky na obuv a odolnosť ochrannej špičky proti nárazom SB
200 joulov

OB 
Žiadne požiadavky

Dodatočné požiadavky:
Uzavretá oblasť päty 
Antistatická verzia
Absorpcia energie v oblasti päty
Odolnosť proti palivám

S1
O1 

(bez odolnosti
proti palivám)

Dodatočné požiadavky: ako vyššie, okrem toho presiaknutie a absorpcia vody S2 O2

Dodatočné požiadavky: ako vyššie, okrem toho
Odolnosť proti prieniku*
Profi lovaná podošva

S3 O3

Základné a dodatočné požiadavky na napr. obuv z PVC alebo PU

Základné požiadavky na obuv a odolnosť ochrannej špičky proti nárazom SB 
200 joulov

OB 
Žiadne požiadavky

Dodatočné požiadavky:
Antistatická verzia
Absorpcia energie v oblasti päty
Odolnosť proti palivám
Odolnosť proti prieniku*
Profi lovaná podošva 

S5 O5

Výber príslušnej obuvi závisí od druhu ohrozenia. Pri všetkých druhoch obuvi môžu byť vyžadované dodatočné požiadavky (napr. požiadavky na 
tepelnú izoláciu alebo izoláciu proti chladu, odolnosť proti prieniku alebo elektrický prechodový odpor v ESD).
Takáto obuv sa musí potom náležitým spôsobom označiť.
Zásady testovania pre všetky základné aj dodatočné požiadavky sú špecifi kované v norme EN ISO 20344.

Údaje o veľkosti

Číslo tovarovej položky

Dátum výroby

Poštová adresa výrobcu

Údaje príslušnej európskej normy

Znak výrobcu

Typové označenie výrobcu

Symbol pre ochrannú funkciu

Označenie obuvi určenej na komerčné použitie

Jedna z nasledujúcich troch požiadaviek musí byť splnená a označená na obuvi.

Označ. Testované vlastnosti Skúšobné podmienky Koefi cient trenia

SRA Protišmykové vlastnosti na podlahe z keramických dlaždíc s
roztokom laurylsulfátu sodného NaLS

Posuv päty dopredu
Posuv dopredu po rovnej ploche

Nie menej ako 0,28
Nie menej ako 0,32

SRB Protišmykové vlastnosti na
oceľovej podlahe s glycerínom

Posuv päty dopredu
Posuv dopredu po rovnej ploche

Nie menej ako 0,13
Nie menej ako 0,18

SRC Protišmykové vlastnosti na podlahe z keramických dlaždíc 
s roztokom laurylsulfátu sodného a na oceľovej podlahe s 
glycerínom

Týka sa všetkých skúšobných podmienok 
uvedených v bode a. a b.

Znak CE
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Bezpečnostná obuv
Normy · Označenia

Dodatočné požiadavky na špeciálne oblasti použitia so zodpovedajúcimi symbolmi (výňatok)

SYMBOL KRYTÉ RIZIKO EN ISO 20345 EN ISO 20347

SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Základná požiadavka

P Odolnosť proti prieniku*

A Antistatická obuv

E Schopnosť absorpcie energie v oblasti päty

HI Termoizolácia

CI Izolácia pred chladom

WRU Odolnosť zvršku obuvi proti presiaknutiu a absorpcii vody

HRO Vlastnosti podošvy pri styku s kontaktným teplom (+300 °C/min)

WR Vodotesnosť celej obuvi

M Ochrana predpriehlavku chodidla

FO Odolnosť proti oleju a benzínu

* Odolnosť proti prieniku
Pozor: Upozorňujeme, že odolnosť proti prieniku tejto obuvi bola stano-
vená v laboratóriu pomocou tupého testovacieho klinca s priemerom 
4,5 mm a pôsobením sily 1 100 N. Pri pôsobení vyšších síl alebo pri 
tenších klincoch sa zvyšuje riziko prieniku. V takýchto prípadoch je 
potrebné zohľadniť alternatívne preventívne opatrenia.
V obuvi OOPP sú v súčasnosti dostupné dva všeobecné typy vložiek na 
ochranu proti prieniku. Ide o kovové a nekovové materiály. Oba spĺňajú 
minimálne požiadavky na odolnosť proti prieniku podľa noriem vyzna-
čených na obuvi, ale každá z nich má odlišné dodatočné výhody alebo 
nevýhody, a to vrátane nasledujúcich:

Kovové – ich odolnosť je menej závislá od tvaru špicatého predmetu/ne-
bezpečenstva (napr. priemer, geometria, ostrosť). V dôsledku obmedze-
ní pri výrobe obuvi nie je možné pokryť celú plochu chodidla na obuvi.
Nekovové – môžu byť ľahšie, ohybnejšie a pokrývajú väčšiu plochu v 
porovnaní s kovovými, ale ich odolnosť proti prieniku je viac závislá od 
tvaru ostrého predmetu/nebezpečenstva (napr. priemer, geometria, 
ostrosť).
Ďalšie informácie o type vložky do obuvi odolnej proti prieniku získate 
od výrobcu alebo dodávateľa pomocou údajov uvedených v informáci-
ách pre používateľa.

Spĺňa predpísané požiadavky Požiadavka môže byť splnená, ale nie je predpísaná
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Bezpečnostná obuv
 ESD

Elektrostatika
V priemyselnom prostredí zohráva veľmi dôležitú úlohu 
regulácia nežiaduceho elektrostatického náboja. Čoraz viac 
pracovníkov prichádza do styku s elektrostaticky citlivými 
procesmi alebo s elektrostaticky citlivými materiálmi či 
predmetmi. Na všetkých týchto pracoviskách je často nevy-
hnutné používať bezpečnostnú obuv ako súčasť systému na 
odvádzanie elektrostatického náboja.

Bez ohľadu na rôzne metódy merania aj naďalej platí pre-
chodový odpor v rozsahu od 100 kiloohmov (1,0 x 10⁵ Ohm) 
a 35 megaohmov (3,5 x 10⁷ Ohm), aby boli splnené všetky 
relevantné normy (napr. EN ISO 20345, EN 61340).

Všetky takto certifi kované výrobky v tomto katalógu sú 
označené symbolom ESD.

Tieto výrobky sú zároveň vhodné aj v súlade so špeci-
fi káciou pre vybíjaciu obuv v technickom predpise pre 
nebezpečné látky (TRGS) 727 „Eliminácia nebezpečenstva 
vznietenia elektrostatickými výbojmi“.

Nízky odpor 
(vodivá obuv)

Prechodový odpor

Vysoký odpor 
(izolujúca obuv)Antistatická obuv podľa EN ISO 20345

ESD podľa EN 61340-5-1

Vybíjacia obuv proti elektrostatickému náboju 
podľa EN 61340-4-3

1 × 10⁵ Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω
(od 100 kiloohmov do 100 megaohmov)

R = elektrický odpor

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω (od 100 kiloohmov do 1 gigaohmu) 

R > 1 × 10⁹ Ω (1 gigaohm)R < 1 × 10⁵ Ω (100 kiloohmov) R < 3,5 × 10⁷ Ω (35 megaohmov)
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Systém rôznych šírok uvex
Systém rôznych šírok pre bezpečnostnú obuv ozna-
čuje ponuku modelov obuvi s rovnakou veľkosťou, 
ale odlišnou šírkou. Tieto rôzne šírky sa merajú na 
najširšom mieste chodidla. Pritom sa meria obvod 
chodidla v oblasti medzi prvým kĺbom palca a prvým 
kĺbom malíčka, prípadne sa môže zmerať šírka cho-
didla na tomto mieste (znázornenie na obrázku).

Rozdelenie veľkostí a prislúchajúcich rozmerov 
nájdete v nasledujúcej tabuľke 
(všetky rozmery sú v mm):

Aplikácia na určenie a výber veľkosti uvex
V prípade bezpečnostnej obuvi zohráva výber správnej veľ-
kosti obuvi mimoriadne dôležitú úlohu pri vnímaní ochrannej 
funkcie obuvi. Okrem toho dlhodobý komfort nosenia zaručí 
iba ergonomický tvar. Údaje o veľkosti sa však môžu v závis-
losti od výrobcu líšiť. Pomocou aplikácie na určenie a výber 
veľkosti uvex
je možné zistiť správnu veľkosť aj šírku obuvi značky uvex, 
aby ste počas pracovného dňa dosiahli dokonale pohodlné 
a príjemné nosenie.

Bezpečnostná obuv
 Systém rôznych šírok uvex

uvex Číslo 
tovarovej položky Šírka Označenie Rozsah 

veľkostí

XXXX.1 10

EN ISO 20345:2011 
S1 P alebo S3

V závislosti 
od modelu

XXXX.2 11 (štandard)

XXXX.3 12

XXXX.4 14

XXXX.7 10

EN ISO 20345:2011 
S1 alebo S2

XXXX.8 11 (štandard)

XXXX.9 12

XXXX.0 14

  V prípade otázok sa obráťte na zákaznícky servis spoloč-
nosti uvex na adrese uvex@uvex-safety.sk

Prvý kĺb malíčka

Anatomický obvod chodidla

Prvý kĺb palca

Veľkosť 
obuvi uvex

Dĺžka 
chodidla

Šírka 10 Šírka 11 (štandard) Šírka 12 Šírka 14

Obvod Obvod Obvod Obvod

35 217 216,5 222,5 228,5 240,5

36 225 221 227 233 245

37 232 225,5 231,5 237,5 249,5

38 240 230 236 242 254

39 247 234,5 240,5 246,5 258,5

40 255 239 245 251 263

41 262 243,5 249,5 255,5 267,5

42 270 248 254 260 272

43 277 252,5 258,5 264,5 276,5

44 285 257 263 269 281

45 292 261,5 267,5 273,5 285,5

46 300 266 272 278 290

47 307 270,5 276,5 282,5 294,5

48 315 275 281 287 299

49 322 279,5 285,5 291,5 303,5

50 330 284 290 296 308

51 337 288,5 294,5 300,5 312,5

52 345 293 299 305 317

V závislosti od dĺžky chodidla používateľa je možné 
z tabuľky zistiť potrebnú šírku. Rôzne šírky sú nasledujúcim 
spôsobom priradené k číslam tovarových položiek uvex:

Všetky údaje sú v mm
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Priekopnícka bezpečnostná obuv uvex 1 G2 prináša budúcnosť plnú energie. Moderná technológia 
polyuretánovej podrážky uvex i-PUREnrj rozloží energiu pri došliapnutí na celú podrážku a vráti ju 
späť k používateľovi, čím prináša úplne novú úroveň tlmenia a stability. Každý pracovný deň plní 
energie v oveľa vyššom komforte a s oveľa menej unavenými nohami. 

•  o 100 % vyššia absorpcia energie, ako predpisuje norma EN ISO 20345.
• 66 % spätné získavanie energie na päte.*
• 59 % spätné získavanie energie v prednej oblasti chodidla.*
•  o 29 % účinnejšie tlmenie po prejdení 1 000 km v porovnaní so štandardnými polyuretánovými 

podrážkami.*
•  o 21 % nižšie vnímaný pocit únavy po pracovnom dni v porovnaní so štandardnými 

 polyuretánovými podrážkami.

Nová obuv uvex 1 G2. 
Tlmí. Stabilizuje. Vracia späť energiu.

* Skúšobná správa č. L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019

Ďalšie informácie sú 
uvedené na adrese 
www.uvex-safety.com/
uvex1G2

Science. Not fi ction — uvex i-PUREnrj
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 G2 Perforovaná poltopánka S1 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 68467 68468 68469 68460 68497 68498 68499 68490
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková pár pár pár pár pár pár pár pár
jednotka

Bezpečnostná obuv
 uvex 1 G2

uvex 1 G2 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká bezpečnostná poltopánka s perforovaným (S1), 

resp. uzatvoreným zvrškom (S2)
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo 

syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym 

 zaistením, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:
• moderná technológia podrážky uvex i-PUREnrj s najlepšími tlmiacimi 

vlastnosťami v prednej časti chodidla a na päte, dobré spätné odo-
vzdanie nášľapnej energie (rebound) po celej ploche medzipodrážky a 
optimálna stabilita vďaka penovej výstuhe päty

• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-
ohmov

• nový, širší, 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kom-
paktný, anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý, na viac voľnosti pre prsty a optimálny ergonomický tvar

• podošva s ergonomickým tvarom využíva najnovšie biomechanické 
poznatky a skladá sa z dvojvrstvového polyuretánu uvex i-PUREnrj s 
veľmi dobrými protišmykovými vlastnosťami, vďaka profilovej štruktúre 
je veľmi vhodná na použitie na priemyselných podlahách

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým, širším anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho 

mikrovelúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov. Pri 
poltopánke S1 je zvršok perforovaný, model S2 má hydrofóbny povrch

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla, ako aj dobrým vystužením klenby chodidla

• jazyk (poltopánka S1), resp. uzatvorený jazyk (poltopánka S2) a man-
žeta s mäkkou výstelkou

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

68467
68468
68469
68460

68497
68498
68499
68490
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Video
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Teraz k dispozícii aj ako pracovná obuv na strane 359.

Víťazní pracanti – uvex 1 sport

Športový charakter.
Športový dizajn v kombinácii s dômyselnou 
funkčnosťou: Model uvex 1 sport si vás získa 
svojím mladistvým, moderným vzhľadom, ako 
aj prvotriednym komfortom nosenia. Za ten 
vďačí nízkej hmotnosti, špičkovým materiálom 
s optimálnou reguláciou klímy a ergonomicky 
tvarovanej podošve. 

uvex 1 sport – váš ideálny partner v práci aj na 
bežné nosenie.

Priedušný variant.
Priedušný zvršok zo sieťovaného materiálu 
zvršku zaručí optimálnu reguláciu klímy v obuvi. 
Športový vzhľad modelu uvex 1 sport zvýši 
používateľský komfort pri nosení bezpečnost-
nej obuvi.

Ľahká verzia. 
Ergonomický tvar.
Podrážka uvex 1 sport
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-

hustotného polyuretánu na nenáročné oblasti 
použitia

• vynikajúci komfort pri chôdzi
• univerzálne použitie na takmer všetkých 

podkladoch
• veľmi dobré protišmykové vlastnosti (SRC)
• odolnosť proti oteru
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému 

odporu < 35 megaohmov
• bez obsahu látok narúšajúcich priľnavosť 

lakov

Webová stránka

Designed 
 for Individuals
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 sport Poltopánka S1 P SRC Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 65971 65972 65973 65974 65977 65978 65979 65970
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku textil
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 1 sport Poltopánka S1 P SRC Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 65991 65992 65993 65994 65997 65998 65999 65990
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku textil
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Poltopánka S1 SRC/S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka S1 

a S1 P
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo 

syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami
• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 

predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky 
(iba poltopánka S1 P)

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materi-

álu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

65977
65978
65979
65970

65971
65972
65973
65974

65997
65998
65999
65990

65991
65992
65993
65994
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 sport Poltopánka S3 SRC Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 65961 65962 65963 65964 65987 65988 65989 65980
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr textil
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 1 sport Poltopánka S1 P SRC Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 65941 65942 65943 65944 65947 65948 65949 65940
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku textil textil
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Poltopánka S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka S1, 

S1 P a S3
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo 

syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami
• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 

predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky 
(iba poltopánka S1 P a S3)

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materi-

álu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

65961
65962
65963
65964 65987

65988
65989
65980

65941
65942
65943
65944

65947
65948
65949
65940
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 sport Poltopánka S1 P SRC Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 65901 65902 65903 65904 65921 65922 65923 65924
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku textil mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Poltopánka S1 P SRC/S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná bezpečnostná poltopánka 

S1 P a S3
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo 

syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, 

anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami
• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 

predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materi-

álu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

65901
65902
65903
65904

65921
65922
65923
65924
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 sport NC Poltopánka O1 FO SRC Poltopánka O1 FO SRC
Č. pol. 65937 65938 65939 65957 65958 65959
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Materiál zvršku textil textil
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 sport NC

uvex 1 sport NC · Poltopánka O1 FO SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• moderná, mimoriadne ľahká a flexibilná pracovná poltopánka O1 bez 

ochranného krytu špičky
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo 

syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho materi-

álu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

65937
65938
65939

65957
65958
65959
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uvex 1 – nová definícia výkonu

Ergonomická odľahčená kon-
štrukcia. Menší pocit únavy.

Vynechať zbytočné, ale nič 
nezanedbať. Nižšia hmotnosť 
znižuje telesné zaťaženie, a tým aj 
nadmernú únavu a riziko porane-
nia. To sa dosahuje dômyselným 
princípom odľahčenej konštruk-
cie bezpečnostnej obuvi uvex 1. 
Pocítite to dennodenne. Najľahšia 
obuv uvex vo svojej triede, o 
cca 100 g ľahšia ako najpredáva-
nejší model uvex motion style.

100 % účinnejšie tlmenie 
 nárazov. Pocit pohodlia3.

Viacvrstvový tlmiaci systém 
modelu uvex 1 pozostávajúci z 
dvojvrstvovej PU podrážky uvex 1 
a komfortnej stielky s optimálnym 
tlmením nárazov v oblasti päty a 
prednej časti chodidla je šetrný k 
vašej pohybovej sústave. Absorp-
cia energie pod pätou je takmer o 
100 % vyššia, ako požaduje norma 
EN ISO 20345. Tomu hovoríme 
dokonalý komfort pri chôdzi.

Vynikajúca ohybnosť.
Dokonalý komfort pri chôdzi.

Ergonomická konštrukcia podošvy 
podporuje prirodzene plynulý 
pohyb a ohybnosť chodidla.

Vysoká stabilita.
Spoľahlivá opora a bezpečnosť.

Dokonalá stabilita v stoji aj pri 
chôdzi je rozhodujúca pre bez-
pečnosť práce. Zvonka viditeľná 
výstuha päty integrovaná do 
podrážky poskytuje stabilitu, dob-
ré vedenie a dodatočnú ochra-
nu.  Variant „x-tended support“ 
poskytuje ešte účinnejšiu ochranu 
pred vyvrtnutím členka a nárazmi. 
Oba varianty podrážky bezpečne 
obopínajú chodidlo bez toho, aby 
obmedzili jeho ohybnosť.

Dizajn sáry uvex monoskin.
Pohodlný tvar bez nadmerného 
tlaku.

Úplne nekovová sára uvex 
monoskin z najmodernejších mik-
rovlákien poskytuje vďaka takmer 
úplne bezšvovému spracovaniu 
dokonalý komfort nosenia bez 
tlakových bodov pri dlhšom státí.

Zdokonalený tvar v oblasti kĺbov 
na optimálnu torziu a vysokú 
ohybnosť

Kĺbová vložka na 
bezpečné stúpanie 
po rebríku

Samočistiaci, optimálny protišmy-
kový profi l (označenie SRC)

Otočný bod uľahčuje 
otáčanie v stoji

Vložky TPU mimoriadne odolné proti oderu 
umožňujú bezpečné našľapovanie a pohyb 
chodidla a pomáhajú eliminovať úrazy

1
2
3
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* V minulosti pod názvom BGR 191** Pri vybraných modeloch     

Anatomický tvar.
Na optimálny komfort nosenia.

• fl exibilný systém s viacerými 
šírkami v rozsahu 10 – 14** zaručí 
dokonalú oporu pri nosení

• individuálne prispôsobiteľný rých-
loupínací systém (IAS)** umožňuje 
individuálne prispôsobenie

• anatomicky tvarovaný, nekovový 
ochranný kryt špičky zaručuje 
dokonalú bezpečnosť

• pri modeloch uvex 1 vo veľkos-
tiach 35 až 40 bolo použité špeci-
álne dámske anatomické kopyto

Štandard uvex climazone.
Pocit pohodlia s dokonalou klímou.

Veľkoplošné perforácie, vyso-
kopriedušný materiál zvršku 
a podšívka z vymedzovacej 
sieťoviny, ako aj komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti 
zabraňujú hromadeniu tepla a 
zmierňujú nepríjemné potenie.

100 % bez 
obsahu kovov

Ortopedické riešenia 
podľa DGUV 112-191* 
a ÖNORM Z1259

Bezpečnostná obuv uvex 1 poskytuje ochranu a 
podporuje chôdzu aj prirodzený pohyb ľudského 
tela. Na základe najnovších vedeckých poznat-
kov z oblasti fyziológie a inovatívnych technoló-
gií sa zmierňuje zaťaženie pohybového aparátu 
počas práce a zvyšuje sa celkový komfort 
používateľa.

14121110
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Sandále uvex 1 S1 SRC
Č. pol. 85427 85428 85429 85420
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Perforovaná poltopánka uvex 1 S1 SRC
Č. pol. 85437 85438 85439 85430
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
 uvex 1

uvex 1 · Sandále S1 SRC · Perforovaná poltopánka S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. 

 bezpečnostná poltopánka s perforovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo 

syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne pri-

spôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandard-
né šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 
dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným perforovaným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85427
85428
85429
85420

85437
85438
85439
85430



363

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Poltopánka uvex 1 S2 SRC
Č. pol. 85447 85448 85449 85440
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Vysoká šnurovacia obuv uvex 1 S2 SRC
Č. pol. 85457 85458 85459 85450
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Poltopánka S2 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka S2, 

resp.  vysoká obuv
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená 

zo  syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 
dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-

velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85447
85448
85449
85440

85457
85458
85459
85450
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 Perforovaná poltopánka S1 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 65657 65658 65659 65667 65668 65669
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahká, všestranná a perforovaná bezpečnostná poltopánka 

S1, resp. uzatvorená bezpečnostná poltopánka S2
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahuje žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného zapínania, lanka a vedenia  

lanka) umožňuje milimetrovo presné nastavenie, zachová ergonomický 
tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, 

anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s 
perforáciou (model S1)

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

65657
65658
65659

65667
65668
65669
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Č. pol. 85467 85468 85469 85477 85478 85479
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1, resp. vy-

soká obuv s perforovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, 

anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi 
s perforáciou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85467
85468
85469

85477 
85478
85479
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Sandále uvex 1 S1 SRC
Č. pol. 85307 85308 85309
Šírka 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár

Poltopánka uvex 1 S2 SRC
Č. pol. 85347 85348 85349 85340
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Sandále S1 SRC · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. bez-

pečnostná poltopánka S2
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi s 
perforáciou (sandále)

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete (sandále), resp. na uzatvorenom 
jazyku a manžete (poltopánka)

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85347
85348
85349
85340

85307
85308
85309
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Perforovaná poltopánka uvex 1 S1 SRC
Č. pol. 85317 85318 85319 85310
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Perforovaná vysoká šnurovacia obuv uvex 1 S1 SRC
Č. pol. 85327 85328 85329 85320
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1, resp. vy-

soká obuv s perforovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi 
s perforáciou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85317
85318
85319
85310

85327
85328
85329
85320
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 Sandále S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC
Č. pol. 65507 65508 65509 65500 65567 65568 65569 65560
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

 uvex 1 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Č. pol. 65537 65538 65539 65530
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Sandále S1 SRC · Perforovaná poltopánka S1 SRC · 
Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné sandále S1, resp. bez-

pečnostná poltopánka a vysoká obuv S1 s perforovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále), resp. individuálne pri-

spôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, štandard-
né šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 
dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi 
s perforáciou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlh-
kosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

65507
65508
65509
65500

65567
65568
65569
65560 65537

65538
65539
65530
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Poltopánka uvex 1 S2 SRC
Č. pol. 65577 65578 65579 65570
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Vysoká šnurovacia obuv uvex 1 S2 SRC
Č. pol. 65547 65548 65549 65540
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Poltopánka S2 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná poltopánka S2, 

resp.  vysoká obuv
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním, štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 
dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-

velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania vlh-

kosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla
• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

65577
65578
65579
65570

65547
65548
65549
65540
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 x-tended support Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC
Č. pol. 85127 85128 85129 85117 85118 85119
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1 s perforo-

vaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, 

anatomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami
• stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne 

tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti 
vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi 
s perforáciou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85127
85128
85129

85117
85118
85119
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 x-tended support Perforovaná poltopánka S1 P SRC Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Č. pol. 85141 85142 85143 85191 85192 85193
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná poltopánka S1 P s perfo-

rovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochrannou špičkou vďaka peno-

vému polyuretánovému krytu špičky
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

• stredové a bočné vystuženie chodidla prostredníctvom špeciálne 
tvarovaného bočného rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana proti 
vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako aj ochrana proti nárazu

• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 
predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým 

kopytám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi 
s perforáciou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z najmodernejšieho mikro-
velúrového materiálu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85141
85142
85143 85191

85192
85193
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

 uvex 1 x-tended support Sandále S1 P SRC Poltopánka S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 85361 85362 85363 85161 85162 85163 85171 85172 85173
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
 uvex 1 x-tended support

 uvex 1 x-tended support · Sandále S1 P SRC · Poltopánka S3 SRC · 
Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné 

sandále S1 P, resp. bezpečnostná poltopánka 
a vysoká obuv S3

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-
tože je vyrobená zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-
nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)
• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-

cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• stredové a bočné vystuženie chodidla pro-
stredníctvom špeciálne tvarovaného bočného 
rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana 
proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako 
aj ochrana proti nárazu (poltopánka a vysoká 
obuv)

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvi-

nutým anatomickým kopytám, ako aj prieduš-
ným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi 
s perforáciou (sandále), resp. uzatvoreným 
jazykom a manžetou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete (sandá-
le), resp. na uzatvorenom jazyku a manžete

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-
skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85161
85162
85163

85171
85172
85173
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85363



373

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

 uvex 1 x-tended support Perforovaná poltopánka S1 P SRC Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 65681 65682 65683 65671 65672 65673
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
 uvex 1 x-tended support

 uvex 1 x-tended support · Perforovaná poltopánka S1 P SRC · Poltopánka S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná 

poltopánka S1 P s perforovaným zvrškom, 
resp. bezpečnostná poltopánka S3

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-
tože je vyrobená zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-
nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného 
zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje 
milimetrovo presné nastavenie, zachová 
ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• stredové a bočné vystuženie chodidla pro-
stredníctvom špeciálne tvarovaného bočného 
rámu – tým sa dosahuje účinnejšia ochrana 
proti vyvrtnutiu, lepšia stabilita a vedenie, ako 
aj ochrana proti nárazu 

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi s perforáciou (model S1 P), resp. 
hydrofóbnym povrchom (model S3)

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-

skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

65671
65672
65673

65681
65682
65683
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 ladies Sandále S1 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 85607 85608 85627 85628
Šírka 10 11 10 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Sandále S1 SRC · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahké a všestranné bezpečnostné 

sandále S1, resp. bezpečnostná poltopánka S2
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 

neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky (sandále)
• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-

cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti: 
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi s perforáciou (sandále)

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete (sandá-
le), resp. na uzatvorenom jazyku a manžete 
(poltopánka)

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

Všetky ostatné modely radu uvex 1 sú dostupné aj v dámskej verzii (od veľkosti 35).
Opisy produktov sú uvedené na str. 353 až 377. 

85607
85608

85627
85628
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 ladies Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Č. pol. 85617 85618 85647 85648
Šírka 10 11 10 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 43 35 až 43 35 až 43 35 až 43
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Perforovaná poltopánka S1 SRC · Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahká a všestranná bezpečnostná 

poltopánka S1, resp. vysoká obuv s perforo-
vaným zvrškom

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 
pretože je vyrobená zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi s perforáciou

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85617
85618

85647
85648



376

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 85521 85522 85523 85524
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Poltopánka S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná obuv S3
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním, štandardné šnúrky sú pribalené

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so 

zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 

predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej 

usne zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85521
85522
85523
85524
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 85551 85552 85553 85554
Šírka 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 1

uvex 1 · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná vysoká obuv S3
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektrostatickým nábojom (ESD) so 

zvodovým odporom nižším ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 

predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky
• ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu s veľmi 

dobrými protišmykovými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvinutým anatomickým kopy-

tám, ako aj priedušným materiálom optimalizujúcim klímu v obuvi
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z veľmi mäkkej hovädzej 

usne zabráni vzniku tlakových bodov
• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so systémom odvádzania 

vlhkosti s účinnejším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a manžete
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

85551 
85552
85553
85554



378 Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 1 business – to najlepšie z oboch svetov

Dokonalé do kancelárie aj továrenskej haly. 
Z pracovnej porady priamo do výroby? Spoločnosť uvex spája klasické modely 
zo sveta módy – derby poltopánka, členkové topánky typu desert a čižmy chel-
sea do nového produktového radu bezpečnostnej obuvi. Bezpečnostná obuv 
uvex 1 business si dokáže poradiť so všetkým – štýlová a bezpečná zároveň! Jej 
atraktívny vzhľad dokonale ladí s elegantným a nenúteným štýlom biznismena, 
nový tvar ochrannej kovovej špičky zároveň poskytne dostatok priestoru aj maxi-
málnu ochranu pre prsty na nohách. Navyše vás každý model príjemne prekvapí 
prvotriednym komfortom nosenia. Od rána až do večera.

Dokonalý používateľský komfort
Výnimočne ľahká bezpečnostná obuv s 
moderným biznis vzhľadom sú dostupné vo 
variantoch S2 a S3 – v štýlovej modrej alebo 
sivej farbe.

Osvedčená bezpečnosť
Extra široká oceľová špička, bezkovová vložka 
odolná proti prieniku, ako aj protišmyková 
podrážka, ktorá takmer o 100 % presahuje 
požiadavky normy v oblasti tlmenia otrasov, 
poskytujú optimálnu ochranu.

Priedušné materiály
Vysokopriedušné materiály bez obsahu chró-
mu a pohodlná antistatická stielka spoločne 
vytvoria príjemnú klímu pre chodidlá – a to aj 
pri dlhšom používaní.

Príjemný pocit pri nosení
Inovatívny mikrovelúrový materiál s mäkkou vy-
pchávkou a vložka do topánky s dodatočným 
tlmením v oblasti päty a prednej časti chodidla 
zaručujú uvoľnený pocit pri nosení.

* V minulosti pod názvom BGR 191   

Ortopedické 
riešenia podľa 
DGUV 112-191* a 
ÖNORM Z1259

Ďalšie informácie sú 
uvedené na stránke 
www.uvex-safety.com/
uvex1business
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

 uvex 1 business Poltopánka S2 SRC Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 84697 84698 84699 84281 84282 84283
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky textilná podšívka textilná podšívka
Veľkosť 39 až 52 39 až 52 39 až 52 39 až 52 39 až 52 39 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
 uvex 1 business

 uvex 1 business · Poltopánka S2 SRC · Poltopánka S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• moderné, mimoriadne ľahké a flexibilné 

pracovné poltopánky S2 a S3 – bezpečné, 
štýlové, dokonale pohodlné – s moderným 
biznis vzhľadom

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-
tože je vyrobená zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• robustná, výnimočne široká oceľová špička 

na dokonalé pohodlie pri nosení
• ergonomicky tvarovaná podošva z polyuretá-

nu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnos-
ťami

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy 
a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky 
(variant S3)

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi

• z najmodernejšieho mikrovelúrového mate-
riálu, príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

84281
84282
84283

84697 
84698
84699
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

 uvex 1 business Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC Naťahovacie čižmy S3 SRC
Č. pol. 84271 84272 84273 84261 84262 84263
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky textilná podšívka textilná podšívka
Veľkosť 39 až 52 39 až 52 39 až 52 39 až 52 39 až 52 39 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
 uvex 1 business 

 uvex 1 business · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC · Naťahovacie čižmy S3 SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• moderné, mimoriadne ľahká a flexibilná vyso-

ká šnurovacia obuv, resp. naťahovacie čižmy 
S3 – bezpečné, štýlové, dokonale pohodlné 
– s moderným biznis vzhľadom

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-
tože je vyrobená zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• robustná, výnimočne široká oceľová špička 

na dokonalé pohodlie pri nosení
• ergonomicky tvarovaná podošva z polyuretá-

nu s veľmi dobrými protišmykovými vlastnos-
ťami

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi 

• z najmodernejšieho mikrovelúrového mate-
riálu, príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku (vysoká šnurovacia obuv)

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

84261
84262
84263

84271
84272 
84273



9510 9511 9512

382

uvex business casual
Dokonalý vzhľad – špičková ochrana

Optimálny klimatický komfort
Priedušná textilná podšívka a 
zvršková useň zaručia dobrú 
cirkuláciu vzduchu a odvádzanie 
tepla.
Komfortná priedušná stielka bude 
po celý deň optimálne absorbovať 
vlhkosť a cez noc znova vyschne.

Komfortný ergonomický tvar
Nové anatomické kopyto posky-
tuje dokonalú stabilitu chodidla a 
viac priestoru na prsty na nohách.

9510
Kvalitná zvršková useň z mäkučkej 
kože a vysokokvalitné funkčné 
textílie zvýrazňujú moderný cha-
rakter a doprajú vašim chodidlám 
dokonalé pohodlie pri nosení.

9511
Kombinácia najjemnejšej, zama-
tovo hladkej a semišovej usne s 
textilnými prvkami a vysokokvalit-
nými funkčnými textíliami vytvárajú 
ležérne elegantný vzhľad a do-
prajú vašim chodidlám dokonalé 
pohodlie.

Optimálne tlmenie otrasov
Ľahká podošva z 2-hustotného 
polyuretánu a priepustná, vybera-
teľná pohodlná stielka s tlmením 
v oblasti päty a prednej časti 
chodidla poskytujú vyšší komfort 
pri chôdzi bez pocitu únavy.

Bezpečnosť pri každom kroku
Ergonomický tvar podrážky a 
označenie SRC zaručujú špičkové 
protišmykové vlastnosti na hlad-
kých podlahách.

Podošva z PU
• ergonomicky tvarovaná vzorka
• výnimočne ohybná, vynikajúce tlmenie otrasov
• veľmi nízka hmotnosť vďaka jedinečnému 

systému podrážky z PU
• medzivrstvový systém s podošvou odolnou 

proti oderu a prerezaniu
• citeľne účinnejšie protišmykové vlastnosti
• samočistiaca vzorka podošvy
• odolnosť proti oleju a benzínu
• nezanechávajú šmuhy
• krátkodobá odolnosť proti teplote do cca +120 °C

Od klasickej elegancie až po športovú ležérnosť: Vďaka radu bezpečnostnej obuvi uvex 
business casual sa už nemusíte rozhodovať medzi viacerými typmi obuvi – v kancelárii 
aj vo výrobnej hale budete celý deň dokonale elegantní aj bezchybne chránení. 

9512 
Zvršková useň z mäkučkej kože s 
nadčasovo elegantnou perforá-
ciou zvrška, ako aj vysokokvalitné 
funkčné textílie im dodávajú 
elegantný štýl a doprajú vašim 
chodidlám dokonalé pohodlie.
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex business casual · Poltopánka S1 SRC a S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahké bezpečnostné poltopánky S1 a S1 P na nosenie v kancelárii od 

klasickej elegancie až po športovú ležérnosť
• derby strih s krídlovou špičkou a lýrovou perforáciou (95122 a 95128)
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• robustná, oceľová ochranná špička 
• oceľová medzipodrážka odolná proti prieniku (S1 P modely 95102, 

95112 a 95122)
• samočistiaca ľahká podošva z DUO polyuretánu s najlepšou odolnos-
ťou proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmy-
kovými vlastnosťami 

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: textilná 

podšívka absorbujúca vlhkosť, priedušná zvršková useň a komfortná 
priedušná stielka so systémom odvádzania vlhkosti

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka s účinnejším tlmením 
 otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

• mäkká výstelka na jazyku a manžete

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

uvex business casual Poltopánka S1 P SRC Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 95102 95108
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku koža
Materiál podšívky textilná podšívka
Veľkosť 38 až 48 38 až 48
Objednávková jednotka pár pár

uvex business casual Poltopánka S1 P SRC Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 95122 95128
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku koža
Materiál podšívky textilná podšívka
Veľkosť 38 až 48 38 až 48
Objednávková jednotka pár pár

uvex business casual Poltopánka S1 P SRC
Č. pol. 95112
Šírka 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku koža, semiš
Materiál podšívky textilná podšívka
Veľkosť 38 až 48
Objednávková jednotka pár

Bezpečnostná obuv
uvex business casual

95102
95108

95112

95122
95128
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uvex office Poltopánka S1 P SRA
Č. pol. 95422
Šírka 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Materiál zvršku koža
Materiál podšívky syntetická podšívka
Veľkosť 38 až 47
Objednávková jednotka pár

uvex office Poltopánka S1 SRA Poltopánka S1 SRA
Č. pol. 95419 95414
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Materiál zvršku koža koža
Materiál podšívky syntetická podšívka syntetická podšívka
Veľkosť 38 až 47 38 až 47
Objednávková jednotka pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex office

uvex office · Poltopánka S1 SRA
Všeobecné vlastnosti:
• kancelárska poltopánka v klasickom anglickom štýle v triede S1, „buda-

peštiansky“ tvar s krídlovou špičkou

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov (iba 95414)
• podošva z nitrilkaučuku krátkodobo odolná proti teplote až do 300 °C 
• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabi-

lizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• ergonomický tvar
• ideálna klíma pre chodidlo vďaka priedušnej podšívke a hladkej, prírod-

nej zvrškovej usni s plným lícom
• mäkko vystlaná manžeta
• komfortná stielka

Oblasti použitia: 
• nenáročné oblasti použitia

uvex office · Poltopánka S1 P SRA
Všeobecné vlastnosti:
• kancelárska poltopánka v klasickom anglickom štýle v triede S1 P, 

„budapeštiansky“ tvar s krídlovou špičkou

Ochranné prvky:
• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová medzipodrážka odolná 

proti prieniku (pri modeli S1 P), oceľová ochranná špička a stabilizujúca 
uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• ergonomický tvar
• ideálna klíma pre chodidlo vďaka priedušnej podšívke a hladkej, prírod-

nej zvrškovej usni s plným lícom
• mäkko vystlaná manžeta
• polyuretánová podošva s tlmením nárazov 
• komfortná stielka

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

uvex offi  ce · 
Podošva z nitrilkaučuku

• excelentný komfort pri chôdzi
• protišmykové vlastnosti
• odolnosť proti oteru
• vysoká odolnosť proti porezaniu
• krátkodobá odolnosť podošvy až 

do teploty +300 °C
• antistatická verzia
• odolnosť proti olej a benzínu
• vysoká odolnosť proti kyselinám 

a lúhom

uvex offi  ce · 
Podošva z polyuretánu

• excelentný komfort pri chôdzi
• protišmykové vlastnosti
• odolnosť proti oteru
• krátkodobá odolnosť podošvy až 

do teploty +120 °C
• antistatická verzia
• odolnosť proti oleju a benzínu
• s oceľovou medzipodrážkou

95419

95414
95422
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uvex motorsport Poltopánka S1 SRA
Č. pol. 94969 94979
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Materiál zvršku useň napa a semiš useň napa

textilná podšívka textilná podšívka
Veľkosť 36 až 48 36 až 48
Objednávková jednotka pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex motorsport

uvex motorsport Poltopánka S1 SRA
Všeobecné vlastnosti:
• moderné bezpečnostné poltopánky v S1 s dizajnom z prostredia auto-

mobilového športu
• ohybná protišmyková gumená podošva odolná voči oderu

Ochranné prvky:
• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabi-

lizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• textilná podšívka, zvršková useň napa a vyberateľná komfortná stielka 

so systémom odvádzania vlhkosti umožňujú optimálnu klímu pre cho-
didlá podľa uvex climazone

• veľmi dlhá oblasť šnurovania poskytuje vynikajúcu prispôsobiteľnosť 
individuálnemu tvaru chodidla

• optimálne tlmenie v oblasti päty prostredníctvom gélového tlmiaceho 
systému uvex hydroflex® GEL a vnútorného klinu na päte, ktorý absor-
buje otrasy

• mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry a na jazyku

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

Podošva uvex motorsport

• podošva z nitrilkaučuku
• excelentný komfort pri chôdzi
• protišmykové vlastnosti
• odolnosť proti oteru
• vysoká odolnosť proti porezaniu
• krátkodobá odolnosť podošvy až do 

teploty +180 °C
• antistatická verzia
• odolnosť proti oleju a benzínu
• vysoká odolnosť proti kyselinám a lúhom

94979

94969
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex motion style Sandále S1 P SRC Sandále S1 SRC
Č. pol. 69752 69758
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku najmodernejší mikrovelúrový materiál najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 36 až 50 36 až 48
Objednávková pár pár
jednotka

uvex motion style Poltopánka S2 SRC Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Č. pol. 69788 69798
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku najmodernejší mikrovelúrový materiál najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 36 až 50 36 až 50
Objednávková pár pár
jednotka

Bezpečnostná obuv
uvex motion style

uvex motion style · Poltopánka S2 SRC · 
Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká bezpečnostná poltopánka S2, resp. vysoká obuv so športovým 

dizajnom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaiste-

ním (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou 

proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykový-
mi vlastnosťami 

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabi-
lizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne 

priedušné materiály výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti 

• z najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu
• príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo 

vrchnej časti sáry a na uzatvorenom jazyku
• antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie 

otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

uvex motion style ·
Sandále S1 P SRC/S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahké bezpečnostné sandále S1 P a S1 so športovým dizajnom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľné na chodidlo vďaka dvojitému suchému zipsu

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou 

proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykový-
mi vlastnosťami 

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabi-
lizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

• nekovová vložka do topánok odolná proti prieniku spĺňajúca najnovšie 
predpisy a normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (sandále S1 P)

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne 

priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná 
stielka so systémom odvádzania vlhkosti 

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo 
vrchnej časti sáry a na jazyku

• antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie 
otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

69752
69758

69788

69798
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex motion style Perforovaná vysoká šnurovacia obuv S1 SRC
Č. pol. 69678
Šírka 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 36 až 48
Objednávková jednotka pár

uvex motion style Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC
Č. pol. 69988 69898
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku najmodernejší mikrovelúrový materiál najmodernejší mikrovelúrový materiál
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 36 až 50 36 až 50
Objednávková pár pár
jednotka

Bezpečnostná obuv
uvex motion style

uvex motion style · Perforovaná vysoká 
šnurovacia obuv S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká bezpečnostná vysoká obuv S1 s perforovaným zvrškom v špor-

tovom dizajne
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou 

proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykový-
mi vlastnosťami 

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabi-
lizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne 

priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná 
stielka so systémom odvádzania vlhkosti 

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo 
vrchnej časti sáry a na jazyku

• antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie 
otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

uvex motion style · 
Perforovaná poltopánka S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká bezpečnostná poltopánka S1 s perforovaným zvrškom v športo-

vom dizajne
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-

tetických materiálov
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 

zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 
• individuálne prispôsobiteľná elastická viazacia šnúrka s rýchlym zais-

tením

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou 

proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykový-
mi vlastnosťami 

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľová ochranná špička a stabi-
lizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne 

priedušné materiály výstelky a zvršku s perforáciou, navyše komfortná 
stielka so systémom odvádzania vlhkosti 

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových bodov – s mäkkou výstelkou vo 
vrchnej časti sáry a na jazyku

• antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex® na optimálne tlmenie 
otrasov v oblasti päty a prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
• nenáročné oblasti použitia

69988

69898

69678
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388 1 Údaje z merania sa vzťahujú na perforovanú poltopánku, veľ. 42.

Jednotka vo všetkých oblastiach
Inovatívny rad bezpečnostnej obuvi uvex 2 s triedou ochrany 
S3, S2 a S1 P sa nezľakne žiadnej výzvy: 
Optimálne tlmenie otrasov, ergonomický tvar, nízka hmotnosť 
a najlepšie klimatické vlastnosti zaisťujú maximálny výkon pri 
každodennej práci a defi nujú nové štandardy pre bezpeč-
nostnú obuv.

Nová defi nícia ľahkosti 
Rad uvex 2 patrí medzi najľahšiu 
bezpečnostnú obuv triedy S3, S2 
a S1 P pre náročné oblasti použitia 
v porovnateľnej ponuke OOPP. 1

1 Komfortná stielka
2 Medzipodrážka z PU
3  Podošva z PU alebo 

gumy

Energeticky úsporné a mimoriadne 
ľahké. Znižujú mieru únavy.

Tlmenie nárazov pre profesionálov.
Odľahčenie pri každom kroku.

Spoľahlivá stabilita. 
S maximálnou voľnosťou pohybu.

Pohodlný tvar bez nadmerného 
tlaku. Vďaka dizajnu sáry uvex 
monoskin.

Anatomický tvar.
Na optimálny komfort nosenia.

Komfort pri chôdzi s dokonalou 
klímou. Vysoká priedušnosť vďaka 
uvex climazone.

100 % prekonáva všetky normy 
Vďaka absorpcii energie v oblasti 
päty až do 40 joulov zníži bez-
pečnostná obuv uvex 2 celkové 
zaťaženie tela pri chôdzi. 

Viacvrstvový tlmiaci systém uvex 
2 a antistatická komfortná stielka 
s tlmením v oblasti päty a prednej 
časti chodidla chráni pohybovú 
sústavu na tvrdých a ťažko prie-
chodných podkladoch.

Aj napriek použitiu medzipodrážky 
odolnej proti prieniku (S3, S1 P) 
dokáže päta topánky absorbovať 
až o cca 100 % viac energie, ako 
požaduje norma EN ISO 20345. 

Pushing 
 the Limits!

Winners at Work – uvex 2
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Dokonalá ohybnosť 
Neobmedzená voľnosť pohybu, dokonca aj pri kľačaní, vďaka fl exibilnej 
nekovovej medzipodrážke odolnej proti prieniku.
Rýchly šnurovací systém uvex zaručuje pri poltopánkach individuálne 
prispôsobenie chodidlu a stabilitu2. 

Vysoká stabilita 
Priamo striekaný kryt špičky z PU spoľahlivo ochráni sáru pred 
opotrebovaním pri kľačaní počas práce. Zvonka viditeľná výstuha päty 
integrovaná do podrážky poskytuje stabilitu, dobré vedenie a dodatočnú 
ochranu – bez toho, aby obmedzila komfort nosenia.

2  Výbava závisí od konkrétneho modelu. Voliteľne sa môžu používať aj pribalené štandardné šnúrky na zaväzovanie.

Webová stránka Video

**
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uvex 2
GTX VIBRAM® 100 % vodotesné. 100 % komfort.

GORE-TEX® Výnimočne komfortná obuv 2

• dokonale vodotesná a veľmi priedušná
• bez izolácie na najúčinnejšie odvádzanie tepla 
• suchá a pohodlná aj pri vysokých teplotách 

alebo intenzívnej fyzickej aktivite

1 Gumená podrážka VIBRAM® môže obsahovať látky narúšajúce priľnavosť lakov VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S.P.A.
2 GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti W.L. Gore & Associates.

Gumená zmes vyvinutá exkluzívne pre spoločnosť uvex 
je optimalizovaná na stredne náročné oblasti použitia 
v náročných terénnych podmienkach a popri základ-
ných vlastnostiach podrážky PU/PU uvex 2 disponuje 
aj ďalšími funkciami:

uvex 2 - Gumená podrážka 1
VIBRAM® – inšpirovaná turistikou

1  ľahká ako podrážka z PU

2   krátkodobá odolnosť proti teplu až 
do +300 °C (označenie HRO)

3  vysoká odolnosť proti prerezaniu

4   tepelná izolácia (označenie HI, 
testované pri teplote +150 °C)

5   vyššia účinnosť pri nízkych teplo-
tách a protišmykové vlastnosti

6   účinnejšia odolnosť proti chemi-
káliám v porovnaní s podrážkami 
z PU

7   s možnosťou ortopedického pri-
spôsobenia podľa smernice DGUV 
112-191 a normy ÖNORM Z1259

Ochranná pletenina

Materiál zvršku

Vnútorná podšívka

Membrána GORE-TEX®

5

7

6

1

2

3

4

Ochranná pletenitenieneninananana

Materiál zvrškuku

Vnútorná poddšívkšívkšívkšív aaaa

Membrána GORORORORE-TEE-TEE-TEE-TEXXXXX®®®®®XXXX
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uvex 2 GTX Vibram® Poltopánka S3 WR HI HRO SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 WR HI HRO SRC Poltopánka S3 WR HI HRO SRC
Č. pol. 65261 65262 65263 65271 65272 65273 65331 65332 65333
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky laminát GORE-TEX® laminát GORE-TEX® laminát GORE-TEX®

Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2

uvex 2 GTX VIBRAM® · Poltopánka S3 WR HI HRO SRC · 
Vysoká šnurovacia obuv S3 WR HI HRO SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• ľahká a ohybná, vodotesná bezpečnostná 

poltopánka, resp. vysoká obuv triedy S3 WR
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-

tože je vyrobená zo syntetických materiálov
• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-

nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (6526x)

• Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného 
zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje 
milimetrovo presné nastavenie, zachová 
ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení 
(6533x)

Ochranné prvky:
• 100 % vodotesnosť vďaka materiálu 

 GORE-TEX® (označenie WR)
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z 
polyuretánovej medzipodrážky s dokonalým 
tlmením nárazov a účinnej protišmykovej 
gumenej podošvy VIBRAM®

• označenie HI pre tepelne izolačnú podklado-
vú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote 
+150 °C)

• označenie HRO pre podkladovú vrstvu krát-
kodobo odolnú proti teplu až do +300 °C

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• priedušná, no zároveň vodotesná
• vďaka materiálom značky GORE-TEX® výni-

močný komfort nosenia, ku ktorému prispieva 
novovyvinuté anatomické kopyto, ako aj 
priedušné materiály optimalizujúce klímu 
chodidla

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

• vyššia účinnosť gumenej podrážky VIBRAM®

pri nízkych teplotách 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-

skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti W. L. GORE & Associates. | VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S. P. A.

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

65261
65262
65263

65271
65272
65273

65331
65332
65333
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 VIBRAM® Poltopánka S3 HI HRO SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC
Č. pol. 65221 65222 65223 65224 65231 65232 65233 65234
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 VIBRAM® Poltopánka S2 HI HRO SRC Vysoká šnurovacia obuv S2 HI HRO SRC
Č. pol. 65227 65228 65229 65220 65237 65238 65239 65230
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2

uvex 2 VIBRAM® · Poltopánka S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · 
Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahké a ohybné bezpečnostné poltopánky, 

resp. vysoká obuv triedy S2 a S3
• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-

nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z 
medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov 
a účinnej protišmykovej gumenej podošvy 
VIBRAM®

• označenie HI pre tepelne izolačnú podklado-
vú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote 
+150 °C)

• označenie HRO pre podkladovú vrstvu krát-
kodobo odolnú proti teplu až do +300 °C

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a 
normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky (pri 
modeloch S3)

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku 
tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-
skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia
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uvex 2 VIBRAM® Poltopánka S3 HI HRO SRC Vysoká zimná obuv S3 HI HRO SRC
Č. pol. 65311 65312 65313 65303
Šírka 10 11 12 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny teplá podšívka
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár

uvex 2 VIBRAM® · Poltopánka S3 HI HRO SRC · Zimná vysoká obuv S3 CI HI HRO SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, 

resp. zimná vysoká obuv triedy S3 (dostupná 
iba so šírkou 12)

• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-
nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného 
zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje 
milimetrovo presné nastavenie, zachová 
ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení 
(poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z 
medzipodrážky s dokonalým tlmením nárazov 
a účinnej protišmykovej gumenej podošvy 
VIBRAM®

• štruktúra obuvi s izoláciou proti chladu (ozna-
čenie CI podľa EN ISO 20345, iba zimná 
vysoká obuv)

• označenie HI pre tepelne izolačnú podklado-
vú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote 
+150 °C)

• označenie HRO pre podkladovú vrstvu krát-
kodobo odolnú proti teplu až do +300 °C

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku 
tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-
skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S. P. A.

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

6530365311
65312
65313
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 VIBRAM® Sandále S1 P HRO SRC Perforovaná poltopánka S1 P HRO SRC
Č. pol. 65201 65202 65203 65204 65211 65212 65213 65214
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 VIBRAM® · Sandále S1 P HRO SRC · Perforovaná poltopánka S1 P HRO SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• ľahké a ohybné bezpečnostné sandále, resp. 

perforovaná bezpečnostná poltopánka S1 P
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-

tože je vyrobená zo syntetických materiálov
• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-

nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky 
(sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná 
elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, 
štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z 
polyuretánovej medzipodrážky s dokonalým 
tlmením nárazov a účinnej protišmykovej 
gumenej podošvy VIBRAM®

• označenie HRO pre podkladovú vrstvu krát-
kodobo odolnú proti teplu až do +300 °C

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvi-

nutým anatomickým kopytám, ako aj prieduš-
ným perforovaným materiálom optimalizujú-
cim klímu v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• vyššia účinnosť gumenej podrážky VIBRAM®

pri nízkych teplotách 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-

skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2

65201
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uvex 2 VIBRAM® Poltopánka S3 HI HRO SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC
Č. pol. 65281 65282 65283 65284 65291 65292 65293 65294
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 VIBRAM® · Poltopánka S3 HI HRO SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 HI HRO SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, 

resp. vysoká obuv triedy S3
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-

tože je vyrobená zo syntetických materiálov
• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-

nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• výnimočne ľahká, dvojvrstvová podošva z 
polyuretánovej medzipodrážky s dokonalým 
tlmením nárazov a účinnej protišmykovej 
gumenej podošvy VIBRAM®

• označenie HI pre tepelne izolačnú podklado-
vú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote 
+150 °C)

• označenie HRO pre podkladovú vrstvu krát-
kodobo odolnú proti teplu až do +300 °C

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim klímu 
v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

• vyššia účinnosť gumenej podrážky VIBRAM®

pri nízkych teplotách 
• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-

skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S. P. A.
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Podrážka uvex 2 PU/PU 
Dokonalá istota pri každom kroku

Stabilná outdoorová podrážka uvex 2 PU/PU s dokonalým tlmením nárazov 
zaručí pevný krok aj postoj počas celého pracovného dňa. 

Vložky TPU odolné proti oderu na bezpečné našľapovanie 
a pohyb pomáhajú predchádzať pracovným úrazom.

Odolnosť proti oleju a benzínu. 
Krátkodobá odolnosť proti teplotám do +120 °C.

S možnosťou ortopedického prispôsobenia podľa 
smernice DGUV 112-191 a normy ÖNORM Z1259.

Bez obsahu látok narúšajúcich priľnavosť lakov.

Optimalizovaná konštrukcia profilu v oblasti členka 
na stabilitu na rebríku.

Hrubé, samočistiace drážky v podrážke zaručia dokonalú priľnavosť 
pre náročné oblasti použitia na nerovných alebo znečistených 
podlahách (označenie SRC).

Spĺňa požiadavky ESD: Zvodový odpor < 35 megaohmov.

Protišmykové vlastnosti (SRC)
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 Poltopánka S2 SRC Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Č. pol. 65027 65028 65029 65020 65037 65038 65039 65030
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 Poltopánka S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 65021 65022 65023 65024 65031 65032 65033 65034
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2

uvex 2 · Poltopánka S3 SRC/S2 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC/S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahké a ohybné bezpečnostné poltopánky, 

resp. vysoká obuv triedy S2 a S3
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 

neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad 
ochrannou špičkou vďaka penovému polyu-
retánovému krytu špičky

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov

• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s hrubou, samočis-
tiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmyko-
vými vlastnosťami

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a normy, 
neovplyvňuje ohybnosť topánky (modely S3)

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 

priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
veľmi mäkkej hovädzej usne zabráni vzniku 
tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete 

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou 
dámskych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

65021
65022
65023
65024

65027
65028
65029
65020

65031
65032
65033
65034

65037
65038
65039
65030



398

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 Sandále S1 P SRC Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Č. pol. 65001 65002 65003 65004 65011 65012 65013 65014
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 

uvex 2 · Sandále S1 P SRC · Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti: 
• ľahké a ohybné bezpečnostné sandále, resp. 

perforovaná bezpečnostná poltopánka S1 P
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-

tože je vyrobená zo syntetických materiálov
• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad ochran-

nou špičkou vďaka penovému polyuretánové-
mu krytu špičky

• dvojitý suchý zips s nastavením dĺžky 
(sandále), resp. individuálne prispôsobiteľná 
elastická viazacia šnúrka s rýchlym zaistením, 
štandardné šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s hrubou, samočis-
tiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmykový-
mi vlastnosťami

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovyvi-

nutým anatomickým kopytám, ako aj prieduš-
ným perforovaným materiálom optimalizujú-
cim klímu v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti s účinnejším 
tlmením otrasov v oblasti päty a prednej časti 
chodidla 

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dám-
skych anatomických kopýt

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 Poltopánka S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 65081 65082 65083 65084 65091 65092 65093 65094
Šírka 10 11 12 14 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2

uvex 2 · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká a ohybná bezpečnostná poltopánka, 

resp. vysoká obuv triedy S3
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických mate-
riálov

• dlhšia životnosť materiálu zvršku nad 
ochrannou špičkou vďaka penovému polyu-
retánovému krytu špičky

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením, štandardné 
šnúrky sú pribalené (poltopánka)

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s hrubou, samočis-
tiacou vzorkou a veľmi dobrými protišmyko-
vými vlastnosťami

• bezpečné státie aj na rebríku vďaka stabilizu-
júcej oblasti členka

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

Komfortné vlastnosti:
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 
najmodernejšieho mikrovelúrového materiá-
lu, ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

• veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou 
dámskych anatomických kopýt 

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094
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uvex 2 xenova®  – Robustne pestrý sortiment 

Použitie v interiéri aj exteriéri
Vďaka rade bezpečnostnej obuvi 
uvex 2 xenova® budete vždy krá-
čať suverénne, pevne a komfortne. 
Či už v interiéri alebo exteriéri je 
rad topánok uvex 2 xenova® tou 
správnou voľbou pre strojárenstvo 
a výrobné technológie, spraco-
vanie kovov, energetiku (výroba, 

zásobovanie a distribúcia), 
komunálne prevádzky, strediská 
údržby diaľnic, železnice, dopravu 
a logistiku, letiská, remeslá, 
stavebníctvo, ako aj záhradníctvo 
a krajinotvorbu. uvex 2 xenova® 
– univerzál udávajúci trendy so 
širokým spektrom využitia.

Bezpečnosť bez použitia kovu
Systém uvex xenova® prináša 
optimálnu bezpečnosť prostred-
níctvom nekovového ochranného 
krytu špičky a voliteľnej nekovovej, 

ohybnej medzipodrážky odolnej 
proti prieniku – nepôsobí ako 
chladivý tepelný most, je ľahký a 
ohybný na trvalý komfort nosenia.

Všestranný pomocník
                             Univerzál

Komfortný a ľahký spoločník
Bezpečnostná obuv uvex 2 
xenova® nepozná kompromisy a 
je zameraná na vysoký komfort pri 
chôdzi. Dokonalé tlmenie, vysoká 

priedušnosť, nízka hmotnosť a 
vynikajúci tvar spoločne vytvárajú 
jedinečnú kombináciu technológií 
značky uvex. 

Úžasne bohatý sortiment
Prostredníctvom kvalitného 
čierneho mikrovelúru a hladkej 
usne ponúka rad uvex 2 xeno-
va® v rámci celého sortimentu 
ochranných tried S1, S1 P, S2 a S3 
skutočne bohatý sortiment štýlov 

s charakteristickými prvkami mod-
rej, zelenej a červenej farby.

Prehľad všetkých modelov radu 
uvex 2 xenova® je uvedený na 
strane 402.

Štandard uvex climazone
Vysokopriedušný materiál zvršku 
a podšívka z vymedzovacej 
sieťoviny, ako aj komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti 
zabránia hromadeniu tepla a 
zmiernia nepríjemné potenie. 

Systém rôznych šírok uvex s 3 
dostupnými šírkami a novovyvi-
nuté anatomické kopytá zaručia 
dokonalý ergonomický tvar.

Ľahká a robustná podrážka z 
dvojhustotného polyuretánu uvex 
s veľmi účinnými protišmykovými 
vlastnosťami (SRC) a viacvrstvo-
vým tlmením.

Ďalšie informácie sú 
uvedené na stránke 
www.uvex-safety.com/
uvex2xenova
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S1 95537
95538
95539

95597
95598
95599

95047
95048
95049

S1 P 95531
95532
95533

95591
95592
95593

95041
95042
95043

S1 95547
95548
95549

95607
95608
95609

95057
95058
95059

S1 P 95581
95582
95583

S2 95577
95578
95579

95687
95688
95689

95087
95088
95089

S2 95557
95558
95559

95647
95648
95649

95067
95068
95069

S2 95567
95568
95569

95667
95668
95669

95077
95078
95079

S3 95551
95552
95553

95641
95642
95643

95061
95062
95063

S3 95561
95562
95563

95661
95662
95663

95071
95072
95073

402

uvex 2 xenova®

Prehľad modelov

uvex 2 xenova® s mikrovelúrovým materiálom zvršku

Sandále

Sandále

Perforovaná poltopánka

Perforovaná poltopánka 
so systémom Boa Fit

Poltopánka

uvex 2 xenova® s koženým materiálom zvršku

Poltopánka

Vysoká šnurovacia obuv

Poltopánka

Vysoká šnurovacia obuv
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Sandále S1 SRC Sandále S1 SRC Sandále S1 SRC
Č. pol. 95537 95538 95539 95597 95598 95599 95047 95048 95049
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Sandále S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahké a moderné bezpečnostné sandále 

triedy S1
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických mate-
riálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

•  dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy 
zapínané protiťahom

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
 nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti 
sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95537
95538
95539

95047
95048
95049

95597
95598
95599
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Sandále S1 P SRC Sandále S1 P SRC Sandále S1 P SRC
Č. pol. 95531 95532 95533 95591 95592 95593 95041 95042 95043
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 xenova® · Sandále S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahké a moderné bezpečnostné sandále 

triedy S1 P
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických mate-
riálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

•  dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy 
zapínané protiťahom

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti 
sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

95531
95532
95533

95041
95042
95043

95591
95592
95593
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC
Č. pol. 95547 95548 95549 95607 95608 95609 95057 95058 95059
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Perforovaná poltopánka S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
•  ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka 

S1 s perforovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických mate-
riálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovy-

vinutým anatomickým kopytám, priedušným 
materiálom optimalizujúcim klímu, ako aj 
perforovanému materiálu zvršku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti 
sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95547
95548
95549

95057
95058
95059

95607
95608
95609
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Č. pol. 95581 95582 95583
Šírka 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár

uvex 2 xenova® · Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka 

S1 P s perforovaným zvrškom
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických mate-
riálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

•  Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného 
zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje 
milimetrovo presné nastavenie, zachová 
ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novovy-

vinutým anatomickým kopytám, priedušným 
materiálom optimalizujúcim klímu, ako aj 
perforovanému materiálu zvršku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na jazyku a vrchnej časti 
sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

95581
95582
95583
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 95577 95578 95579 95687 95688 95689 95087 95088 95089
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
•  ľahká a moderná bezpečnostná poltopánka 

triedy S2
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, 

pretože je vyrobená zo syntetických mate-
riálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95577
95578
95579

95087
95088
95089

95687
95688
95689
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 95557 95558 95559 95647 95648 95649 95067 95068 95069
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná 

poltopánka triedy S2
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 

neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

• teplovzdorný pútkový šnurovací systém

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95557
95558
95559

95067
95068
95069

95647
95648
95649
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Č. pol. 95567 95568 95569 95667 95668 95669 95077 95078 95079
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
•  výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná 

vysoká šnurovacia obuv triedy S2
• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 

neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

• teplovzdorný pútkový šnurovací systém a 
dva páry šnurovacích háčikov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95567
95568
95569

95077
95078
95079

95667
95668
95669



410

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Poltopánka S3 SRC Poltopánka S3 SRC Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 95551 95552 95553 95641 95642 95643 95061 95062 95063
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Poltopánka S3 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná 

poltopánka triedy S3
•  dlhšia životnosť zvrškového materiálu nad 

ochrannou špičkou vďaka koženému krytu 
špičky s polyuretánovou povrchovou úpra-
vou

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

• teplovzdorný pútkový šnurovací systém

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a 
 normy, neovplyvňuje ohybnosť topánky

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

• mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95551
95552
95553

95061
95062
95063

95641
95642
95643



411

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 xenova® Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 95561 95562 95563 95661 95662 95663 95071 95072 95073
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku odpudzujúci vodu, z prírodnej hladkej usne s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Všeobecné vlastnosti:
•  výnimočne ľahká, všestranná bezpečnostná 

vysoká šnurovacia obuv triedy S3
• dlhšia životnosť zvrškového materiálu nad 

ochrannou špičkou vďaka koženému krytu 
špičky s polyuretánovou povrchovou úpravou

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

• teplovzdorný pútkový šnurovací systém a 
dva páry šnurovacích háčikov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 
xenova® – kompaktný, anatomicky tvarovaný, 
s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti
• mimoriadny komfort nosenia vďaka novo-

vyvinutým anatomickým kopytám, ako aj 
priedušným materiálom optimalizujúcim 
klímu v obuvi

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

•  mäkká výstelka na uzatvorenom jazyku a 
manžete

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

95561
95562
95563

95071
95072
95073

95661
95662
95663
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uvex 2 trend – nová definícia bezpečnosti a komfortu
 

Bežný pracovný deň môže byť taký pestrý. 
Či už ide o montáž, alebo výrobu, žiadna čiarka v interiéri 
alebo exteriéri: V bezpečnostnej obuvi radu uvex 2 trend 
je integrovaných mnoho osvedčených technológií, ktoré 
spoločne vytvárajú moderný a cenovo dostupný produktový 
rad na stredne náročné oblasti použitia (S1 – S3). Vďaka 
zosilnenej uzavretej päte uvex anti-twist na ochranu pred 
vyvrtnutím a vysokokvalitným materiálom podrážky v kom-
binácii so športovým vzhľadom a sviežimi farbami sa pri ich 
nosení budete cítiť príjemne. Výsledok: maximálny komfort a 
bezpečnosť po celý pracovný deň. 
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Ortopedické 
riešenia podľa 
DGUV 112-191* a 
ÖNORM Z1259

Stabilný kryt špičky**
Priamo striekaný kryt špičky z 
PU pri variantoch S3 spoľahlivo 
ochráni sáru pred opotrebovaním 
pri kľačaní počas práce.

Spoľahlivá ochrana pred 
vyvrtnutím
Inovatívna uzavretá päta uvex an-
ti-twist ešte viac spevní chodidlo, 
čím účinne zabráni bolestivému 
vyvrtnutiu členka.

Športový dizajn
Moderné farby a dlhá, flexibilná 
šnurovacia časť dodávajú radu uvex 
2 trend športový vzhľad – a zvyšujú 
používateľský komfort.  

Zdokonalená viditeľnosť
Reflexné prvky zaručia aj pri nedos-
tatočnom osvetlení lepšiu viditeľnosť 
– a tým aj vyššiu bezpečnosť.

Príjemná klíma chodidla
Priedušný mikrovelúrový materiál 
bez obsahu chrómu zabezpečí vždy 
optimálnu klímu chodidla – a to aj pri 
dlhšom používaní.

Dokonalý komfort nosenia
Podrážka kopíruje línie chodidla 
a zaručí mimoriadne pohodlné 
nosenie bezpečnostnej obuvi.

Spoľahlivé protišmykové vlast-
nosti
Ergonomicky tvarovaná podošva 
kopíruje pohyb chodidla. Nové 
profily podošvy poskytujú doko-
nalú priľnavosť na takmer každom 
povrchu.

* V minulosti pod názvom BGR 191 ** Pri vybraných modeloch

Ďalšie informácie sú 
uvedené na adrese 
www.uvex-safety.com/
uvex2trend

   Aff ordable 
       Quality and 
Comfort
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 trend Sandále S1 SRC
Č. pol. 69367 69368 69369
Šírka 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár

uvex 2 trend · Sandále S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• športové bezpečnostné sandále triedy S1 so 

širším ergonomickým tvarom
• priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby 

s alergiou na chróm, pretože je vyrobený 
zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

•  dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy 
zapínané protiťahom

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľo-
vá ochranná špička a stabilizujúca uzavretá 
päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrt-
nutím

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: výnimočne priedušné materiály 
výstelky a zvršku s perforáciou, navyše 
komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2 trend

69367
69368
69369
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 trend Sandále S1 P SRC Sandále S1 P SRC Sandále S1 P SRC
Č. pol. 69361 69362 69363 69061 69062 69063 69461 69462 69463
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 trend

uvex 2 trend · Sandále S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti:
• športové bezpečnostné sandále triedy S1 P 

so širším ergonomickým tvarom
• priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby 

s alergiou na chróm, pretože je vyrobený 
zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

•  dvojité, individuálne nastaviteľné suché zipsy 
zapínané protiťahom

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oce-
ľová medzipodrážka odolná proti prieniku, 
oceľová ochranná špička a stabilizujúca 
uzavretá päta uvex anti-twist na ochranu 
pred vyvrtnutím

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: výnimočne priedušné materiály 
výstelky a zvršku s perforáciou, navyše 
komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

69361
69362
69363

69461
69462
69463

69061
69062
69063
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 trend Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC Perforovaná poltopánka S1 SRC
Č. pol. 69377 69378 69379 69077 69078 69079 69477 69478 69479
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 trend · Perforovaná poltopánka S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• športová bezpečnostná poltopánka triedy S1 

so širším ergonomickým tvarom
• priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby 

s alergiou na chróm, pretože je vyrobený 
zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľo-
vá ochranná špička a stabilizujúca uzavretá 
päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrt-
nutím

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: výnimočne priedušné materiály 
výstelky a zvršku s perforáciou, navyše 
komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2 trend

69377
69378
69379

69477
69478
69479

69077
69078
69079
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 trend Perforovaná poltopánka S1 P SRC Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Č. pol. 69381 69382 69383 69081 69082 69083
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 trend

uvex 2 trend · Perforovaná poltopánka S1 P SRC
Všeobecné vlastnosti:
• športová bezpečnostná poltopánka triedy 

S1 P so širším ergonomickým tvarom
• priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby 

s alergiou na chróm, pretože je vyrobený 
zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

• Systém Boa® Fit (skladajúci sa z otočného 
zapínania, lanka a vedenia lanka) umožňuje 
milimetrovo presné nastavenie, zachová 
ergonomický tvar a zaručí komfort pri nosení

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľo-
vá ochranná špička a stabilizujúca uzavretá 
päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrt-
nutím

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: výnimočne priedušné materiály 
výstelky a zvršku s perforáciou, navyše 
komfortná stielka so systémom odvádzania 
vlhkosti

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Boa® a systém Boa Fit® sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Boa Technology Inc., USA

69381
69382
69383

69081
69082
69083
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 trend Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 69397 69398 69399 69097 69098 69099 69497 69498 69499
Šírka 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár pár pár pár

uvex 2 trend · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• športová bezpečnostná poltopánka triedy 

S2 so širším ergonomickým tvarom
• priedušný mikrovelúr sa hodí aj pre osoby 

s alergiou na chróm, pretože je vyrobený 
zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: Oceľo-
vá ochranná špička a stabilizujúca uzavretá 
päta uvex anti-twist na ochranu pred vyvrt-
nutím

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: výnimočne priedušné materiály 
výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

Bezpečnostná obuv
uvex 2 trend

69397
69398
69399

69497
69498
69499

69097
69098
69099
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex 2 trend Poltopánka S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 69341 69342 69343 69351 69352 69353
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku prírodná mäkká useň s plným lícom prírodná mäkká useň s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

uvex 2 trend Poltopánka S2 SRC Vysoká šnurovacia obuv S2 SRC
Č. pol. 69347 69348 69349 69357 69358 69359
Šírka 10 11 12 10 11 12
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku prírodná mäkká useň s plným lícom prírodná mäkká useň s plným lícom
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Objednávková jednotka pár pár pár pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex 2 trend

uvex 2 trend · Poltopánka S2/S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S2/S3 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• športová bezpečnostná poltopánka, resp. 

vysoká šnurovacia obuv triedy S2 a S3 so 
širším ergonomickým tvarom

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

•  šnurovací systém odolný proti nečistotám a 
teplu s ľahkým chodom

• ochrana zvrškového materiálu na ochrannej 
špičke prostredníctvom penového krytu 
špičky (modely S3)

Ochranné prvky:
• spĺňa smernice na ochranu pred elektros-

tatickým nábojom (ESD) so zvodovým 
odporom nižším ako 35 megaohmov

•  spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oce-
ľová medzipodrážka odolná proti prieniku 
(modely S3), oceľová ochranná špička a 
stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na 
ochranu pred vyvrtnutím

• ergonomicky tvarovaná podošva z dvoj-
hustotného polyuretánu s veľmi dobrými 
protišmykovými vlastnosťami

• reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
•  vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: výnimočne priedušné materiály 
výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti

• príjemne mäkké nosenie bez tlakových 
bodov – s mäkkou výstelkou vo vrchnej časti 
sáry a na jazyku

• vymeniteľná antistatická komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti s účinnej-
ším tlmením otrasov v oblasti päty a prednej 
časti chodidla

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

69341
69342
69343

69351
69352
69353

69347
69348
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69357
69358
69359

69357
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex xenova® hygiene Remienkové sandále SB A E FO SRC
Č. pol. 69608
Šírka 11
Norma EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Materiál zvršku mikrovlákno
Materiál podšívky textilná podšívka
Veľkosť 36 až 50
Objednávková jednotka pár

uvex xenova® hygiene Poltopánka S1 SRC
Č. pol. 69278
Šírka 11
Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál zvršku mikrovlákno
Materiál podšívky textilná podšívka
Veľkosť 36 až 50
Objednávková jednotka pár

Bezpečnostná obuv
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · 
Remienkové sandále SB A E FO SRC
Všeobecné vlastnosti:
• veľmi ľahká bezpečnostná obuv triedy SB vo forme remienkových sandálov
• sára z vodeodolného materiálu z mikrovlákien, ktorý sa veľmi jedno-

ducho čistí. Obuv je v oblasti prednej časti chodidla úplne uzatvorená, 
aby chránila chodidlo pred vlhkosťou

• počet švov bol obmedzený na nevyhnutné minimum, aby sa čo najviac 
zabránilo usádzaniu nečistôt

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-
tetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, neobsahujú žiadne silikóny 
zmäkčovadlá ani iné látky narúšajúce priľnavosť lakov

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou 

proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykový-
mi vlastnosťami 

Komfortné vlastnosti:
• nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti – s optimálnym tlmením 

nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla prostredníctvom peno-
vej stielky uvex 3D hydroflex®

• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne 
priedušný materiál výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti

• mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

uvex xenova® hygiene · Poltopánka S1 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká bezpečnostná obuv triedy S1 bez obsahu kovu
• sára z vodeodolného materiálu z mikrovlákien, ktorý sa veľmi jedno-

ducho čistí. Obuv je v oblasti prednej časti chodidla úplne uzatvorená, 
aby chránila chodidlo pred vlhkosťou

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pretože je vyrobená zo syn-
tetických materiálov

• rýchlozapínací systém z plastu, ktorý sa dá individuálne nastaviť pomo-
cou suchého zipsu

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odporu nižšiemu ako 35 mega-

ohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex xenova® – kompaktný, ana-

tomicky tvarovaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne nevodivý
• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s najlepšou odolnosťou 

proti oderu a tlmiacimi vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmykový-
mi vlastnosťami 

Komfortné vlastnosti:
• nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti – s optimálnym tlmením 

nárazov v oblasti päty a prednej časti chodidla prostredníctvom peno-
vej stielky uvex 3D hydroflex®

• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex climazone: výnimočne 
priedušný materiál výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti

• bočné otvory na zlepšenie priedušnosti obuvi
• mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry a na jazyku

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia 

6960869278
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex xenova® hygiene Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC Poltopánka S2 SRC
Č. pol. 69628 69648 69658
Šírka 11 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiál zvršku mikrovlákno mikrovlákno mikrovlákno
Materiál podšívky textilná podšívka textilná podšívka textilná podšívka
Veľkosť 36 až 50 36 až 50 36 až 50
Objednávková jednotka pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Poltopánka S2 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• ľahká bezpečnostná šnurovacia poltopánka, 

resp. šľapka triedy S2 bez obsahu kovu
• zvršok z vodeodolného materiálu z mikrovlá-

kien, ktorý sa veľmi jednoducho čistí
• počet švov bol obmedzený na nevyhnutné 

minimum, aby sa čo najviac zabránilo usádza-
niu nečistôt

• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-
tože je vyrobená zo syntetických materiálov

• materiály, z ktorých je vyrobená podrážka, 
neobsahujú žiadne silikóny zmäkčovadlá ani 
iné látky narúšajúce priľnavosť lakov 

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému 

 odporu nižšiemu ako 35 megaohmov
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• samočistiaca ľahká podošva z polyuretánu s 
najlepšou odolnosťou proti oderu a tlmiacimi 
vlastnosťami, ako aj vynikajúcimi protišmyko-
vými vlastnosťami

Komfortné vlastnosti:
• nízka hmotnosť a dokonalé tlmiace vlastnosti – 

s optimálnym tlmením nárazov v oblasti päty 
a prednej časti chodidla prostredníctvom 
penovej stielky uvex 3D hydroflex®

• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 
climazone: výnimočne priedušný materiál 
výstelky a zvršku, navyše komfortná stielka 
so systémom odvádzania vlhkosti

• mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry a na 
jazyku (poltopánky)

Oblasti použitia:
• stredne náročné oblasti použitia

69658

69628

69648
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uvex quatro GTX
Mimoriadna robustnosť. 
Aj keď musia odolávať vode.

Vďaka tomu zostanú chodidlá 
pekne v suchu aj v extrémnych 
podmienkach: 
Model uvex quatro GTX 
prostredníctvom membrány 
GORE-TEX® spoľahlivo zabráni 
preniknutiu vody a vďaka 
vysokej priedušnosti zároveň 
vytvorí príjemnú klímu pre 
chodidlo – ideálna kombinácia 
ochrany a komfortu nosenia.  

Ochranná pletenina

Materiál zvršku

Vnútorná podšívka

Membrána 
GORE-TEX®

GORE-TEX® Extended Comfort 
Footwear 1

• dokonale vodotesná a veľmi priedušná
• bez izolácie na najúčinnejšie odvádzanie 

tepla 

V suchu a pohodlí aj 
pri vysokých teplotách.

Podrážka uvex quatro GTX 
• dvojzložková podrážka z PU a 

gumy do exteriéru
• vynikajúci komfort pri chôdzi 

vďaka výnimočne mäkkej me-
dzipodrážke tlmiacej nárazy a 
pevnej gumenej podošve

• extrémna odolnosť proti pore-
zaniu 

• krátkodobá odolnosť podošvy 
proti teplotám do +300 °C

• univerzálne použitie na takmer 
všetkých podkladoch a v rámci 
veľmi širokého teplotného rozsa-
hu od -20 °C do krátkodobo až 
+300 °C

• odolnosť proti väčšine chemikálií
• skvelé protišmykové vlastnosti 

aj na vlhkých a zaolejovaných 
podkladoch

• antistatická verzia
• HI, CI, HRO, SRC
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uvex quatro GTX Poltopánka S3 WR HI CI HRO SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 WR HI CI HRO SRC
Č. pol. 84042 84052
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Materiál zvršku hydrofóbna, robustná useň napa hydrofóbna, robustná useň napa
Materiál podšívky laminát GORE-TEX® laminát GORE-TEX®

Veľkosť 38 až 48 38 až 48
Objednávková jednotka pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex quatro GTX

uvex quatro GTX · Poltopánka S3 WR HI CI HRO SRC · 
Vysoká šnurovacia obuv S3 WR HI CI HRO SRC 
Všeobecné vlastnosti:
• robustná a moderná, vodotesná 

bezpečnostná poltopánka, resp. vysoká šnu-
rovacia obuv triedy S3 WR s extra širokým 
ergonomickým tvarom

• šnurovací systém odolný proti nečistotám s 
ľahkým chodom

• veľmi odolná, hydrofóbna zvršková useň s 
ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje 
dodatočnú ochranu materiálu

Ochranné prvky:
• 100 % vodotesná vďaka materiálom 

 GORE-TEX® (označenie WR)
• dvojzložková podrážka z PU medzipodrážky 

absorbujúcej otrasy a odolnej a protišmyko-
vej gumenej podošvy

• podošva vysokoodolná proti prerezaniu a 
väčšine chemikálií, ktorá zároveň poskytuje 
optimálnu ochranu proti vysokým aj nízkym 
teplotám

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová 
medzipodrážka odolná proti prieniku, oceľová 
ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta 
na ochranu pred vyvrtnutím

• označenie HI pre tepelne izolačnú podklado-
vú vrstvu (testovaná podľa normy pri teplote 
+150 °C)

• značka CI označuje štruktúru obuvi s izolá-
ciou proti chladu

• označenie HRO pre podkladovú vrstvu krát-
kodobo odolnú proti teplu až do +300 °C 

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: priedušná textilná podšívka 
GORE-TEX®, navyše komfortná stielka so 
systémom odvádzania vlhkosti 

• priedušná, no zároveň vodotesná vďaka 
materiálom GORE-TEX®

• mäkko vystlaná manžeta (vysoká obuv), 
mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (polto-
pánky) a mäkko vystlaný uzatvorený jazyk

• vyberateľná, antistatická stielka na optimálne 
spevnenie chodidla

Oblasti použitia:
• náročné oblasti použitia

  Spoločnosť uvex odporúča pre výnimoč-
ne náročné oblasti používania, ako je 
stavebný a pomocný stavebný priemysel, 
použitie oceľovej medzipodrážky.

GORE-TEX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti W. L. GORE & Associates.

84042

84052
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex quatro pro Poltopánka S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 84002 84012
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku hydrofóbna, robustná zvršková useň hydrofóbna, robustná zvršková useň
Materiál podšívky textilná podšívka textilná podšívka
Veľkosť 38 až 50 38 až 50
Objednávková jednotka pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex quatro pro

uvex quatro pro · Podrážka 
• podrážka z dvojhustotného PU na používanie 

v exteriéri
• excelentný komfort pri chôdzi vďaka vý-

nimočne mäkkej medzipodrážke a pevnej 
podošve z PU

• výnimočné protišmykové vlastnosti vďaka 
špeciálnemu profilovému vzoru

• spevnenie v oblasti členka uľahčuje lezenie
• integrovaný kryt špičky z PU a uzavretá päta 

z PU na ochranu zvrškovej usne
• bočné stabilizátory na ochranu pred vyvrtnu-

tím členka
• odolnosť podošvy až do teploty +120 °C
• antistatická verzia
• odolnosť proti oleju a benzínu
• bez obsahu silikónu
• samočistiaci vzor profilu podrážky

uvex quatro pro · Poltopánka S3 SRC · 
Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• robustná a moderná poltopánka, resp. vyso-

ká šnurovacia obuv s extra širokým ergono-
mickým tvarom

• šnurovací systém odolný proti nečistotám s 
ľahkým chodom

Ochranné prvky:
• veľmi odolná, hydrofóbna zvršková useň s 

ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje 
dodatočnú ochranu materiálu

• dizajn podrážky na používanie v exteriéri 
poskytuje vysokú stabilitu prostredníctvom 
strmeňa na päte, podpornej výstuhy v oblasti 
členka, ako aj veľkého, protišmykového a 
samočistiaceho profilu podrážky

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová 
medzipodrážka odolná proti prieniku, oceľová 
ochranná špička a stabilizujúca uzavretá päta 
uvex anti-twist na ochranu pred vyvrtnutím

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: priedušná textilná podšívka, navy-
še komfortná stielka so systémom odvádza-
nia vlhkosti 

• mäkko vystlaná manžeta (vysoká obuv), 
mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (polto-
pánky) a mäkko vystlaný uzatvorený jazyk

• antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex®

na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a 
prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
• náročné oblasti použitia

  Spoločnosť uvex odporúča pre výnimoč-
ne náročné oblasti používania, ako je 
stavebný a pomocný stavebný priemysel, 
použitie oceľovej medzipodrážky.

Podrážka 
uvex quatro pro

84002

84012
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex quatro pro Zimná vysoká šnurovacia obuv S3 CI SRC Zimná zipsovacia vysoká obuv S3 CI SRC Zimná zipsovacia vysoká obuv S2 CI SRC
Č. pol. 84022 84032 84039
Šírka 11 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 S3 CI  SRC EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Materiál zvršku hydrofóbna, robustná zvršková useň hydrofóbna, robustná zvršková useň hydrofóbna, robustná zvršková useň
Materiál podšívky hrejivá kožušinová podšívka hrejivá kožušinová podšívka hrejivá kožušinová podšívka
Veľkosť 38 až 50 38 až 50 38 až 50
Objednávková jednotka pár pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex quatro pro

uvex quatro pro · Zimná vysoká šnurovacia obuv S3 CI SRC · 
Zimná zipsovacia vysoká obuv S3 CI SRC/S2 CI SRC
Všeobecné vlastnosti:
• robustná a moderná zimná vysoká šnurova-

cia obuv, resp. zimná zipsovacia vysoká obuv 
triedy S2/S3 CI s extra širokým ergonomic-
kým tvarom

• jednoduchý šnurovací systém odolný proti 
nečistotám (84022)

Ochranné prvky:
• veľmi odolná, hydrofóbna zvršková useň s 

ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje 
dodatočnú ochranu materiálu

• dizajn podrážky na používanie v exteriéri 
poskytuje vysokú stabilitu prostredníctvom 
strmeňa na päte, podpornej výstuhy v oblasti 
členka, ako aj veľkého, protišmykového a 
samočistiaceho profilu podrážky

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová 
medzipodrážka odolná proti prieniku (pri 
modeloch S3), oceľová ochranná špička a 
stabilizujúca uzavretá päta uvex anti-twist na 
ochranu pred vyvrtnutím

• štruktúra obuvi s izoláciou proti chladu (ozna-
čenie CI podľa EN ISO 20345)

Komfortné vlastnosti:
• vždy ideálna klíma pre chodidlo vďaka uvex 

climazone: hrejivá kožušinová podšívka, navy-
še komfortná stielka so systémom odvádza-
nia vlhkosti 

• mäkko vystlaná manžeta a mäkký uzatvorený 
jazyk (84022)

• komfortné obúvanie a vyzúvanie vďaka zipsu 
umiestnenému na vnútornej strane (84032, 
84039)

• antistatická stielka uvex z peny 3D hydroflex®

na optimálne tlmenie otrasov v oblasti päty a 
prednej časti chodidla

Oblasti použitia:
• náročné oblasti použitia

  Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania, ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel, 
použitie oceľovej medzipodrážky.

84022

84032 84039
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Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

uvex offroad construction Poltopánka S3 SRC Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC
Č. pol. 85983 85993
Šírka 11 11
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku hydrofóbna, robustná zvršková useň hydrofóbna, robustná zvršková useň
Materiál podšívky textilná podšívka textilná podšívka
Veľkosti 35 až 50 35 až 50
Objednávková jednotka pár pár

Bezpečnostná obuv
uvex offroad construction

uvex offroad construction · Poltopánka S3 SRC · Vysoká šnurovacia obuv S3 SRC 
Všeobecné vlastnosti: 
• robustná a moderná poltopánka, resp. vysoká 

šnurovacia obuv
• šnurovací systém odolný proti nečistotám s 
ľahkým chodom

Ochranné prvky:
• veľmi odolná, hydrofóbna zvršková useň s 

ochrannou penovou špičkou, ktorá poskytuje 
dodatočnú ochranu materiálu 

• dizajn podrážky na používanie v exteriéri s 
podpornou výstuhou v oblasti členka, ako 
aj hrubým, protišmykovým a samočistiacim 
profilom podrážky

• spoľahlivá ochrana osôb aj materiálu: oceľová 
medzipodrážka odolná proti prieniku a 100 % 
nekovový ochranný kryt špičky

• reflexný prvok pre lepšiu viditeľnosť

Komfortné vlastnosti:
• priedušná textilná podšívka
• vyberateľná, antistatická stielka
• mäkko vystlaná manžeta (vysoká obuv), 

mäkká výstelka vo vrchnej časti sáry (polto-
pánky) a mäkko vystlaný uzatvorený jazyk

• TPU prvok na päte uľahčujúci vyzúvanie obuvi

Oblasti použitia:
• náročné oblasti použitia

Opis podrážky:
• podrážka z dvojhustotného PU 

na používanie v exteriéri
• excelentný komfort pri chôdzi vďaka mäkkej 

medzipodrážke a pevnej podošve z PU
• spevnenie v oblasti členka uľahčuje lezenie 

a integrovaný kryt špičky z PU na ochranu 
zvrškovej usne

• odolnosť podošvy až do teploty +120 °C
• antistatická verzia
• odolnosť proti oleju a benzínu
• samočistiaci vzor profilu podrážky

  Spoločnosť uvex odporúča pre výnimočne náročné oblasti používania, ako je stavebný a pomocný stavebný priemysel, 
použitie oceľovej medzipodrážky.

85983 85993
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uvex motion 3XL Poltopánka S3 SRC
Č. pol. 64963
Šírka > 15
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiál zvršku mikrovelúr
Materiál podšívky podšívka z dištančnej sieťoviny
Veľkosť 35 až 50
Objednávková jednotka pár

Bezpečnostná obuv
uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · Poltopánka S3 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• výnimočne široká, inovatívna poltopánka
• hodí sa aj pre osoby s alergiou na chróm, pre-

tože je vyrobená zo syntetických materiálov
• variabilná podošva z PU individuálne pri-

spôsobiteľná pomocou rôznych ochranných 
prvkov

• dostatok priestoru na stielku upravenú pre 
diabetikov

Ochranné prvky:
• spĺňa predpisy ESD vďaka zvodovému odpo-

ru nižšiemu ako 35 megaohmov 
• 100 % nekovový ochranný kryt špičky uvex 

xenova® – kompaktný, anatomicky tvaro-
vaný, s dobrou bočnou stabilitou a tepelne 
nevodivý

• nekovová vložka do topánok odolná proti 
prieniku spĺňajúca najnovšie predpisy a nor-
my, neovplyvňuje ohybnosť topánky

• predĺžená uzavretá päta uvex anti-twist 
zvyšuje stabilitu a zabráni vyvrtnutiu

Komfortné vlastnosti:
• takmer úplne bezšvová konštrukcia zvrška z 

najmodernejšieho mikrovelúrového materiálu, 
ktorá zabráni vzniku tlakových bodov

• mäkko vystlaná vrchná časť sáry a mäkký 
uzatvorený jazyk

• individuálne prispôsobiteľná elastická viaza-
cia šnúrka s rýchlym zaistením

• individuálne upraviteľná, antistatická stielka 
z EVA

  Ďalšie informácie o tomto produkte sú uvedené na stranách 332 až 337

64963
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Komfortná stielka uvex tune-up
Č. pol. 95281 95282 95283
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej

obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: 
uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®

Objednávková jednotka pár pár pár

Komfortná stielka uvex tune-up
Č. pol. 95284 95285 95286
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej

obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: 
uvex 1 sport uvex 1 sport uvex 1 sport

Objednávková jednotka pár pár pár

Komfortná stielka uvex tune-up
Č. pol. 95287 95288 95289
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej

obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: obuvi uvex podľa EN ISO 20345:2011: 
uvex 1 G2 uvex 1 G2 uvex 1 G2

Objednávková jednotka pár pár pár

Bezpečnostná obuv
Príslušenstvo · Vložky do topánok

Komfortná stielka uvex tune-up
Antistatická vložka určená do bezpečnostnej obuvi. Zvyšuje komfort nosenia, zlepšuje ergonómiu prostredníctvom optimálnej opory klenby chodidla 
a pomáha znižovať únavu nôh.

• podporuje klenbu chodidla v troch rôznych vyhotoveniach:
High, Medium, Low

• veľmi účinné tlmenie zaručí príjemný komfort nosenia
• zmierňuje príznaky únavy
•  eliminuje tlakové body
•  príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
•  priedušná a absorbujúca vlhkosť
•  antibakteriálna úprava

•  antistatická verzia
•  hodí sa pre obuv ESD
•  dá sa prať v rukách pri teplote 30 °C
•  certifikácia pre nasledujúce rady bezpečnostnej obuvi uvex podľa 

normy EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, 
uvex 2 VIBRAM® a uvex 2 xenova®

Č. pol. 95283
Č. pol. 95286
Č. pol. 95289
Veľkosti 35 – 52

Č. pol. 95282
Č. pol. 95285
Č. pol. 95288
Veľkosti 35 – 52

Č. pol. 95281
Č. pol. 95284
Č. pol. 95287
Veľkosti 35 – 52

95281
95284
95287

95282
95285
95288

95283
95286
95289
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Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport
• celoplošné tlmenie chodidla 
• vysokopriedušné materiály absorbujúce 

vlhkosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený 

pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k 

pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Č. pol. 95347 95348 95349 95340
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie pre uvex 1, pre uvex 1, pre uvex 1, pre uvex 1, uvex 2, uvex 2

uvex 2, uvex 2 uvex 2, uvex 2 uvex 2, uvex 2 VIBRAM®
VIBRAM®, VIBRAM®, VIBRAM®, Šírka 14 
uvex 2 xenova® uvex 2 xenova® uvex 2 xenova® nehodí sa na dodatočnú
Šírka 10 Šírka 11 Šírka 12 úpravu šírky, iba pre topánky

už dostupné so šírkou 14
Objednávková pár pár pár pár
jednotka

Komfortná priedušná stielka uvex 1 G2
Č. pol. 94907 94908 94909 94900
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie pre uvex 1 G2 pre uvex 1 G2 pre uvex 1 G2 pre uvex 1 G2

Šírka 10 Šírka 11 Šírka 12 Šírka 14
nehodí sa na dodatočnú 
úpravu šírky, iba pre topánky
už dostupné so šírkou 14

Objednávková pár pár pár pár
jednotka

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport
Č. pol. 95797 95798 95799 95790
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie pre uvex 1 sport pre uvex 1 sport pre uvex 1 sport pre uvex 1 sport

šírka 10 šírka 11 šírka 12 šírka 14
Objednávková pár pár pár pár
jednotka

Bezpečnostná obuv
Príslušenstvo · Vložky do topánok

Komfortná priedušná stielka uvex 1 · 
uvex 2 · uvex 2 VIBRAM® · uvex 2 xenova®

• celoplošné tlmenie chodidla 
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• perforácia zvyšujúca priedušnosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka 
uvex 1 G2
• účinnejšie celoplošné tlmenie chodidla
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť s rýchlym schnutím
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla
• umývateľná v rukách pri teplote 30 °C

95347

94909

95797

95348

94900

95798

95349

94907

95799

95340

94908

95790
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Komfortná priedušná stielka uvex 1 business
Č. pol. 95157 95158 95159
Veľkosť 39 až 52 39 až 52 39 až 52
Vyhotovenie pre uvex 1 business pre uvex 1 business pre uvex 1 business

šírka 10 šírka 11 šírka 12
Objednávková jednotka pár pár pár

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport NC
Č. pol. 95177 95178 95179
Veľkosť 35 až 52 35 až 52 35 až 52
Vyhotovenie pre uvex 1 sport NC pre uvex 1 sport NC pre uvex 1 sport NC

šírka 10 šírka 11 šírka 12
Objednávková jednotka pár pár pár

Komfortná priedušná stielka uvex 2 trend
Č. pol. 95187 95188 95189
Veľkosť 38 až 52 38 až 52 38 až 52
Vyhotovenie pre uvex 2 trend pre uvex 2 trend pre uvex 2 trend

šírka 10 šírka 11 šírka 12
Objednávková jednotka pár pár pár

Bezpečnostná obuv
Príslušenstvo · Vložky do topánok

Komfortná priedušná stielka uvex 1 business
• celoplošné tlmenie chodidla
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka uvex 1 sport NC
• celoplošné tlmenie chodidla
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

  Presný prehľad o tom, ktorá náhradná vložka do topánok je certifi kovaná pre príslušnú bezpečnostnú obuv, 
je uvedený v celkovom prehľade na stranách 434 až 439

Komfortná priedušná stielka uvex 2 trend
• celoplošné tlmenie chodidla
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

95159 95179

95158 95178

95157 95177

95187 95188
95189
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Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex®

Č. pol. 95954 95956
Veľkosť 38 až 50 35 až 50
Vyhotovenie pre uvex origin, uvex quatro pro pre uvex motion style, uvex xenova® hygiene

šírka 11
Objednávková pár pár
jednotka

Komfortná priedušná stielka s gélom uvex hydroflex® GEL
Č. pol. 95950
Veľkosť 36 až 48
Vyhotovenie s certifikáciou pre skupinu produktov uvex motorsport
Objednávková jednotka pár

Komfortná priedušná stielka
Č. pol. 95370
Veľkosť 35 až 48
Vyhotovenie pre uvex offroad construction
Objednávková jednotka pár

Komfortná priedušná stielka
Č. pol. 95388
Veľkosť 38 až 48
Vyhotovenie pre uvex business casual
Objednávková jednotka pár

Bezpečnostná obuv
Príslušenstvo · Vložky do topánok

Komfortná priedušná stielka z peny uvex 
3D hydroflex®

• celoplošné tlmenie chodidla prostredníctvom doplnkových tlmiacich 
prvkov v oblasti päty a pod prednou časťou chodidla zaručí komfort na 
namáhaných miestach

• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• perforácia zvyšujúca priedušnosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka 
• celoplošné tlmenie chodidla 
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• perforácia zvyšujúca priedušnosť
• tlmiace oblasti, ktoré podporujú prirodzený pohyb pri chôdzi
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

 Komfortná priedušná stielka s gélom uvex 
hydroflex® GEL
• výnimočne účinné absorbovanie a následné odvádzanie vlhkosti, vďaka 
čomu bude v obuvi vždy vyvážená klíma

• zvrchu viditeľný gél uvex hydroflex® GEL poskytne ešte účinnejšie 
tlmenie otrasov

• systém tlmenia otrasov je umiestnený priamo pod pätovou kosťou
• antistatická výbava
• podporuje klenbu chodidla

Komfortná priedušná stielka 
• vysokopriedušné materiály absorbujúce vlhkosť
• príjemná povrchová štruktúra šetrná k pokožke
• antistatická výbava

95954
95956

95950

95388

95370
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uvex nano shoe add on
Č. pol. 9698100
Obsah 100 ml
Objednávková jednotka Ks

uvex nano shoe add in
Č. pol. 9698300
Obsah 125 ml
Objednávková jednotka Ks

Bezpečnostná obuv
Systém uvex care

uvex nano shoe add on
Prostriedok na impregnáciu obuvi pred premočením a fľakmi

Princíp fungovania
Impregnačný prostriedok uvex 
nano shoe add on na báze vody 
vytvorí bezfarebný, neviditeľný 
fi lm na kožených alebo textilných 
povrchoch a ochráni obuv pred 
premočením a fľakmi spôsobený-
mi vodou alebo olejom.
Technologické know-how 
pochádza z oblasti chemických 
nanotechnológií, no nepoužívajú 
sa pri ňom nanočastice: Povrch 
topánky bude po naimpregnovaní 
prostriedkom uvex nano shoe add 
on taký hladký, že po ňom tekutiny 
jednoducho po kvapkách stečú. 
Aj napriek tomu sa však nezmenia 
optické vlastnosti ani priedušnosť

impregnovaného materiálu bez 
ohľadu na to, či sa použije na drs-
nejšiu vlasovú useň, hladkú useň 
alebo textilné materiály zvrškov. 
Nepoužívajú sa pritom žiadne 
agresívne látky, ktoré by mohli 
poškodiť povrch obuvi. 

Účinok
• Ochrana pred premočením:

Rýchlosť premočenia ošetrených 
kožených aj textilných povrchov 
sa výrazne zníži, voda a olej sa 
na povrchu zrazia do kvapiek a 
stečú. 

• Zachovanie priedušnosti:
Impregnačný prostriedok 
uvex nano shoe add on nijako 
neznižuje priedušnosť materiálu 
zvršku obuvi. 

• Účinok uľahčujúci čistenie:
Povrchy obuvi ošetrené pro-
striedkom uvex nano shoe add 
on sa dajú čistiť ľahšie, pretože 
voda ani olej nepreniknú hlboko 
do štruktúry materiálu.

• Trvalo nižšia miera opätovného 
zašpinenia: Pri pravidelnom 
používaní výrazne klesá miera 
opätovného znečistenia kvapali-
nami na báze vody/oleja.

• Žiadne viditeľné ani senzorické 
zmeny povrchu:
Keďže je impregnačný prostrie-
dok uvex nano shoe add on 
bezfarebný, nezmenia sa optické 
ani dotykové vlastnosti.
Impregnačný prostriedok uvex 
nano shoe add on neobsahuje 
formaldehyd a fenoly ani žiadne 
nanočastice.

Použitie
• Pred aplikáciou najskôr dôkladne 

vyčistite kožené, resp. textilné 
povrchy

• Roztok pred použitím pretrepte, 
potom ho naneste na materiál 
tak, aby sa na jeho povrchu 
vytvoril tenký fi lm (nesmú pritom 
vznikať kvapky)

• V prípade potreby rozotrite 
prebytočnú tekutinu pomocou 
handričky

• Nechajte schnúť pri izbovej 
teplote aspoň. 12 hodín

• Pri opätovnom nanášaní pro-
striedku postupujte ako pri prvej 
aplikácii

uvex nano shoe add in
Prostriedok na dezinfekciu obuvi proti zápachu a plesniam

Princíp fungovania
Dezodorant do topánok uvex nano 
shoe add in využíva špeciálne 
vyvinutú technológiu na kontrolo-
vané uvoľňovanie účinných látok 
s neprerušovaným dlhodobým 
účinkom: 
Antimikrobiálne a protiplesňo-
vé látky sú do prostriedku na 
dezinfekciu obuvi „začlenené“ tak, 
aby dokázali aktívne a nepretrži-
te eliminovať baktérie a plesne. 
Toto know-how pochádza z 
chemických nanotechnológií, no 
nepoužívajú sa pri ňom žiadne 
nanočastice: 

V prostriedku na dezinfekciu obuvi 
sú použité výlučne schválené 
účinné látky, ktoré sa už po celé 
roky používajú aj v kozmetickom 
odvetví (bez formaldehydu a 
fenolov). 

Účinok
• Prevencia zápachu:

Ak sa prostriedok uvex nano 
shoe add in pravidelne používa 
v nových topánkach od úplného 
začiatku, dokáže zabrániť vzniku 
zápachu. Na rozdiel od dezo-
dorantov, ktoré jednoducho iba 
prekryjú zápach potu, odstraňuje 
tento prostriedok samotnú príči-
nu zápachu: baktérie. 

• Nepretržité odstraňovanie 
zápachu: 
Ak sa prostriedok použije do už 
nosených topánok, odstráni sa z 
nich existujúci zápach. 

• Zabíja plesňové ochorenia nôh:
Vláknité a kvasinkové plesne 
patria medzi najčastejšie príčiny 
ochorení pokožky na nohách 
(„mykózy“). Dezodorant do 
topánok uvex nano shoe add in 
zabíja prípadné plesne a zabráni 
ich opätovnej tvorbe. 

Použitie
• Môže sa používať na všetky 

vnútorné povrchy v obuvi
• Na čerstvom vzduchu nastriekaj-

te dezodorant uvex nano shoe 
add in do vnútra obuvi (cca 5 
– 10 stlačení), nechajte ho cca 
15 minút schnúť a potom môžete 
obuv znova nosiť.

• Odporúčaná prvotná aplikácia 
pri veľmi namáhanej obuvi: apli-
kácia trikrát do týždňa

• Pri pravidelnom používaní sa 
zabráni trvalému zápachu a 
vzniku plesní

Princíp pôsobenia prostriedku nano 
shoe add on

Materiál zvršku

Vodná para a teplo

Impregnačný prostriedok nano shoe add on

Podošva, resp. vnútro obuvi

Mikroorganizmy 
(napr. v kvapkách potu) 
sa cielene zlikvidujú 
pomocou účinných látok 
dezinfekčného prostriedku.

Princíp pôsobenia prostriedku nano shoe add in
Kontrolované uvoľňovanie baktericídnych látok proti zápachu a plesniam

nano shoe add in

Voda
Oleje atď.
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Bezpečnostné čižmy NORA S5 SRC
Č. pol. 94756 94766
Norma EN ISO 20345:2011 S5 SRC EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Materiál zvršku PVC PVC
Veľkosť 37 až 48 36 až 47
Objednávková jednotka pár pár

Trikotové naťahovacie ponožky uvex
Č. pol. 98754
Veľkosť 39/40 až 47/48
Objednávková jednotka pár

Bezpečnostná obuv
Polymérové čižmy · Príslušenstvo

Bezpečnostné čižmy NORA S5 SRC
Všeobecné vlastnosti:
• vysoké bezpečnostné čižmy z PVC

Ochranné prvky:
• bez obsahu zmäkčovadiel, ktoré sú uvedené 

v kandidátskom zozname látok SVHC naria-
denia REACH

• odolnosť proti olejom, tukom, palivám, lúhom, 
kyselinám a dezinfekčným prostriedkom

• s oceľovou ochrannou špičkou a oceľovou 
medzipodrážkou

• výstuha špičky a päty, okrem toho chrániče 
členkov

• antistatická verzia

Komfortné vlastnosti:
• anatomické kopytá zabraňujú nadmernej 

únave nohy
• výška sáry 33 cm (pri veľkosti 42)
• vysoká sára, s možnosťou individuálneho 

skrátenia
• anatomicky tvarovaná stielka
• pomôcka na vyzúvanie

Trikotové naťahovacie 
 ponožky uvex
• príjemné na pokožke
• s výnimočne vysokou absorpciou vlhkosti
• pranie v práčke do teploty 30 °C
• elastická verzia

94756 94766

98754
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Bezpečnostná obuv
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64963 uvex motion 3XL S3 SRC 35 až 50 Poltopánka – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 427
65001 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65002 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65003 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65004 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65011 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65012 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65013 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65014 uvex 2 S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 398
65020 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65021 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65022 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65023 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65024 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65027 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65028 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65029 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65030 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65031 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65032 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65033 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65034 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65037 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65038 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65039 uvex 2 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 397
65081 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65082 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65083 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65084 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65091 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65092 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65093 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65094 uvex 2 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 399
65201 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65202 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65203 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65204 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Sandále, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65211 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65212 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65213 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65214 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 394
65220 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65221 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65222 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65223 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65224 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65227 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65228 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65229 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65230 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65231 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65232 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65233 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65234 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 392
65237 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65238 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65239 uvex 2 VIBRAM® S2 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 392
65261 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65262 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65263 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65271 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65272 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65273 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65281 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65282 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65283 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65284 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65291 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65292 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65293 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65294 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 395
65303 uvex 2 VIBRAM® S3 CI HI HRO SRC 35 až 52 Vysoká zimná obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 393
65311 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 393
65312 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 393
65313 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 393
65331 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65332 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65333 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 391
65500 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ 368
65507 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ 368
65508 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ 368
65509 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ 368
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65530 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65537 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65538 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65539 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65540 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65547 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65548 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65549 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65560 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65567 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65568 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65569 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 368
65570 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65577 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65578 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65579 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 369
65657 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65658 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65659 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65667 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65668 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65669 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 364
65671 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65672 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65673 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65681 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65682 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65683 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 373
65901 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65902 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65903 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65904 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65921 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65922 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65923 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65924 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 358
65937 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95177 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65938 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95178 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65939 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95179 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65940 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65941 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65942 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65943 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65944 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65947 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65948 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65949 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65957 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95177 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65958 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95178 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65959 uvex 1 sport NC O1 FO SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95179 ■ ■ ■ ■ ■ 359
65961 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65962 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65963 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65964 uvex 1 sport S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65970 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65971 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65972 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65973 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65974 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65977 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65978 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65979 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65980 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65987 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65988 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65989 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 357
65990 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 86790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65991 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 10 95797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65992 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 11 95798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65993 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 12 95799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65994 uvex 1 sport S1 P SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 14 95790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65997 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 86797 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65998 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 86798 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
65999 uvex 1 sport S1 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 86799 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 356
68460 uvex 1 G2 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 14 94900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68467 uvex 1 G2 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 94907 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68468 uvex 1 G2 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 94908 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68469 uvex 1 G2 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 94909 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68490 uvex 1 G2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 94900 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68497 uvex 1 G2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 94907 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68498 uvex 1 G2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 94908 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353
68499 uvex 1 G2 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 94909 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 353

EN ISO 20345/
EN ISO 20347



436

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Bezpečnostná obuv
Stručný prehľad

Č. pol. Kolekcia EN ISO 20345 Veľkosti Produkt N
áh

ra
dn

á 
vl

ož
ka

 d
o 

to
pá

nk
y

O
ce
ľo

vá
 m

ed
zi

po
dr

áž
ka

M
ed

zi
po

dr
áž

ka
 u

ve
x 

xe
no

va
®

uv
ex

 c
lim

az
on

e

O
ch

ra
nn

á 
šp

ič
ka

 u
ve

x 
xe

no
va

®

ES
D

N
eu

tr
al

ita
 v

oč
i l

ak
om

 

uv
ex

 m
ed

ic
ar

e

Ö
N

or
m

 Z
 12

59

G
O

RE
-T

EX
®

BO
A

Strana
69061 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69062 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69063 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69077 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69078 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69079 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69081 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69082 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69083 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69097 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69098 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69099 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69278 uvex xenova® hygiene S1 SRC 36 až 50 Poltopánka, šírka 11 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 420
69341 uvex 2 trend S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 419
69342 uvex 2 trend S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 419
69343 uvex 2 trend S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 419
69347 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69348 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69349 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69351 uvex 2 trend S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69352 uvex 2 trend S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69353 uvex 2 trend S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69357 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69358 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69359 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 419
69361 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69362 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69363 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69367 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 414
69368 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 414
69369 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 414
69377 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69378 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69379 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69381 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69382 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69383 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 417
69397 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69398 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69399 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69461 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69462 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69463 uvex 2 trend S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 415
69477 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69478 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69479 uvex 2 trend S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 416
69497 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95187 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69498 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95188 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69499 uvex 2 trend S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95189 ■ ■ ■ ■ ■ 418
69608 uvex xenova® hygiene SB A E FO SRC 36 až 50 Remienkové sandále 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 420
69628 uvex xenova® hygiene S2 SRC 36 až 50 Šľapky 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 421
69648 uvex xenova® hygiene S2 SRC 36 až 50 Poltopánka 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 421
69658 uvex xenova® hygiene S2 SRC 36 až 50 Poltopánka 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 421
69678 uvex motion style S1 SRC 36 až 48 Vysoká šnurovacia obuv 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 387
69752 uvex motion style S1 P SRC 36 až 50 Sandále 95956 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 386
69758 uvex motion style S1 SRC 36 až 48 Sandále 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 386
69788 uvex motion style S2 SRC 36 až 50 Poltopánka 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 386
69798 uvex motion style S2 SRC 36 až 50 Vysoká šnurovacia obuv 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 386
69898 uvex motion style S1 SRC 36 až 50 Perforovaná poltopánka 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 387
69988 uvex motion style S1 SRC 36 až 50 Perforovaná poltopánka 95956 ■ ■ ■ ■ ■ 387
84002 uvex quatro pro S3 SRC 38 až 50 Poltopánka 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 424
84012 uvex quatro pro S3 SRC 38 až 50 Vysoká šnurovacia obuv 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 424
84022 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 až 50 Zimná vysoká šnurovacia obuv 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 425
84032 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 až 50 Zimná zipsovacia vysoká obuv 95954 ■ ■ ■ ■ ■ 425
84039 uvex quatro pro S2 CI SRC 38 až 50 Zimná zipsovacia vysoká obuv 95954 ■ ■ ■ ■ 425
84042 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38 až 48 Poltopánka – ■ ■ ■ 423
84052 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38 až 48 Vysoká šnurovacia obuv – ■ ■ ■ 423
84261 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Naťahovacie čižmy, šírka 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84262 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Naťahovacie čižmy, šírka 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84263 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Naťahovacie čižmy, šírka 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84271 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84272 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84273 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 381
84281 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Poltopánka, šírka 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 380
84282 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Poltopánka, šírka 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 380
84283 uvex 1 business S3 SRC 39 až 52 Poltopánka, šírka 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 380
84697 uvex 1 business S2 SRC 39 až 52 Poltopánka, šírka 10 95157 ■ ■ ■ ■ ■ 380
84698   uvex 1 business S2 SRC 39 až 52 Poltopánka, šírka 11 95158 ■ ■ ■ ■ ■ 380
84699 uvex 1 business S2 SRC 39 až 52 Poltopánka, šírka 12 95159 ■ ■ ■ ■ ■ 380
85117 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
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85118 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85119 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85127 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85128 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85129 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 370
85141 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85142 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85143 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85161 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85162 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85163 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85171 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85172 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85173 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85191 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85192 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85193 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 371
85307 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85308 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85309 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85310 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85317 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85318 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85319 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85320 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85327 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85328 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85329 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 367
85340 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85347 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85348 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85349 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 366
85361 uvex 1 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85362 uvex 1 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85363 uvex 1 S1 P SRC 35 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 372
85420 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85427 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85428 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85429 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85430 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85437 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85438 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85439 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 362
85440 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85447 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85448 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85449 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85450 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85457 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85458 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85459 uvex 1 S2 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 363
85467 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85468 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85469 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85477 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85478 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85479 uvex 1 S1 SRC 35 až 52 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 365
85521 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 376
85522 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 376
85523 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 376
85524 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Poltopánka, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 376
85551 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 377
85552 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 377
85553 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 377
85554 uvex 1 S3 SRC 35 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 14 95340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 377
85607 uvex 1 ladies S1 SRC 35 až 43 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374
85608 uvex 1 ladies S1 SRC 35 až 43 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374
85617 uvex 1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375
85618 uvex 1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375
85627 uvex 1 ladies S2 SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374
85628 uvex 1 ladies S2 SRC 35 až 43 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 374
85647 uvex 1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375
85648 uvex 1 ladies S1 SRC 35 až 43 Perforovaná vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 375
85983 uvex offroad construction S3 SRC 35 až 50 Poltopánka, šírka 11 95370 ■ ■ ■ ■ 426
85993 uvex offroad construction S3 SRC 35 až 50 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95370 ■ ■ ■ ■ 426
94756 Príslušenstvo S5 SRC 36 až 50 Bezpečnostné čižmy z PVC, žltá – ■ 433
94766 Príslušenstvo S5 SRC 36 až 47 Bezpečnostné čižmy z PVC, biela – ■ 433
94900 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 G2 – ■ 429
94907 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 G2 – ■ 429
94908 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 G2 – ■ 429



438

Ďalšie informácie na tému uvex medicare sú uvedené na stranách 329 až 339

Č. pol. Kolekcia EN ISO 20345 Veľkosti Produkt N
áh

ra
dn

á 
vl

ož
ka

 d
o 

to
pá

nk
y

O
ce
ľo

vá
 m

ed
zi

po
dr

áž
ka

M
ed

zi
po

dr
áž

ka
 u

ve
x 

xe
no

va
®

uv
ex

 c
lim

az
on

e

O
ch

ra
nn

á 
šp

ič
ka

 u
ve

x 
xe

no
va

®

ES
D

N
eu

tr
al

ita
 v

oč
i l

ak
om

 

uv
ex

 m
ed

ic
ar

e

Ö
N

or
m

 Z
 12

59

G
O

RE
-T

EX
®

BO
A

Strana
94909 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 G2 – ■ 429
94969 uvex motorsport S1 SRA 36 až 48 Poltopánka 95950 ■ 385
94979 uvex motorsport S1 SRA 36 až 48 Poltopánka 95950 ■ 385
95041 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95042 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95043 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95047 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95048 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95049 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95057 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95058 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95059 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95061 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95062 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95063 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95067 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95068 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95069 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95071 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95072 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95073 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95077 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95078 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95079 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95087 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95088 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95089 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95102 uvex business casual S1 P SRC 38 až 48 Poltopánka 95388 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 383
95108 uvex business casual S1 SRC 38 až 48 Poltopánka 95388 ■ ■ ■ ■ ■ 383
95112 uvex business casual S1 P SRC 38 až 48 Poltopánka 95388 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 383
95122 uvex business casual S1 P SRC 38 až 48 Poltopánka 95388 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 383
95128 uvex business casual S1 SRC 38 až 48 Poltopánka 95388 ■ ■ ■ ■ ■ 383
95157 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 business, šírka 10 – ■ 430
95158 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 business, šírka 11 – ■ 430
95159 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 business, šírka 12 – ■ 430
95177 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 sport NC, šírka 10 – ■ 430
95178 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 sport NC, šírka 11 – ■ 430
95179 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 1 sport NC, šírka 12 – ■ 430
95187 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 2 trend, šírka 10 – ■ 430
95188 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 2 trend, šírka 11 – ■ 430
95189 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex 2 trend, šírka 12 – ■ 430
95281 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® – ■ 428
95282 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® – ■ 428
95283 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova® – ■ 428
95284 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, low uvex 1 sport – ■ 428
95285 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, medium uvex 1 sport – ■ 428
95286 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, high uvex 1 sport – ■ 428
95287 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, low uvex 1 G2 – ■ 428
95288 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, medium uvex 1 G2 – ■ 428
95289 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná stielka uvex tune-up, high uvex 1 G2 – ■ 428
95340 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 14 – ■ 429
95347 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 10 – ■ 429
95348 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 11 – ■ 429
95349 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 12 – ■ 429
95370 Vložky do topánok 35 až 48 Komfortná priedušná stielka – ■ 431
95388 Vložky do topánok 38 až 48 Komfortná priedušná stielka, šírka 11 – ■ 431
95414 uvex office S1 SRA 38 až 47 Poltopánka – ■ 384
95419 uvex office S1 SRA 38 až 47 Poltopánka – 384
95422 uvex office S1 P SRA 38 až 47 Poltopánka – ■ 384
95531 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95532 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95533 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95537 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95538 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95539 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95547 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95548 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95549 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95551 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95552 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95553 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95557 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95558 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95559 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95561 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95562 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95563 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95567 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95568 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409

Bezpečnostná obuv
Stručný prehľad
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95569 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95577 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95578 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95579 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95581 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 406
95582 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 406
95583 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 406
95591 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95592 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95593 uvex 2 xenova® S1 P SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 404
95597 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95598 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95599 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Sandále, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 403
95607 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95608 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95609 uvex 2 xenova® S1 SRC 38 až 52 Perforovaná poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 405
95641 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95642 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95643 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 410
95647 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95648 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95649 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 408
95661 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95662 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95663 uvex 2 xenova® S3 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 411
95667 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95668 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95669 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Vysoká šnurovacia obuv, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 409
95687 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 10 95347 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95688 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 11 95348 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95689 uvex 2 xenova® S2 SRC 38 až 52 Poltopánka, šírka 12 95349 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 407
95790 Vložky do topánok 38 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 14 – ■ 429
95797 Vložky do topánok 35 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 10 – ■ 429
95798 Vložky do topánok 36 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 11 – ■ 429
95799 Vložky do topánok 37 až 52 Komfortná priedušná stielka, šírka 12 – ■ 429
95950 Vložky do topánok 36 až 48 Komfortná priedušná stielka s gélom uvex hydroflex® GEL – ■ 431
95954 Vložky do topánok 38 až 50 Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex® foam – ■ 431
95956 Vložky do topánok 35 až 50 Komfortná priedušná stielka z peny uvex 3D hydroflex® foam – ■ 431
9698100 uvex nano shoe add on Prostriedok na impregnáciu obuvi – 432
9698300 uvex nano shoe add in Prostriedok na dezinfekciu obuvi – 432
98754 Príslušenstvo 39 až 48 Naťahovacia ponožka – 433

Bezpečnostné kategórie podľa EN ISO 20345

SB Špecifikácia pre bezpečnostnú obuv na komerčné použitie s odolnosťou ochrannej špičky 200 joulov

S1 Oblasti, v ktorých sa nepredpokladá pôsobenie vlhkosti. Navyše sa požadujú antistatické vlastnosti, absorpcia energie na päte, uzatvorená oblasť päty a odolnosť proti palivám.

S2 Oblasti, v ktorých sa navyše predpokladá pôsobenie vlhkosti. Navyše k S1 ešte usne s hydrofóbnym (vodeodolným) povrchom.

S3 Oblasti pre S2, v ktorých sa navyše požaduje odolnosť proti prieniku a profilovaná podošva.

S5 Mokré oblasti, v ktorých sa navyše požaduje odolnosť proti prieniku a profilovaná podošva.


